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ব্যবনা-শিক্ষা'র চুড়ান্ত পুস্তক। 

রীসন্তোষনাথ|শেঠ প্রণীত ও প্রকাশিত। 

চন্দননগর 

কলিকাতা 

১৯নং গোয়াবাগান, পবিষ্ুপ্জরেসে” 

স্রীবিষুণপদ দাস দ্বারা মুদ্রিত । 

এসসি বালি গা ৯, 

পি পলি সি উপ পপাসিবাপ ০ অলতরাশি পস স্পা সপ্ত পিল পর্ন মি 
সল্ট ছি, সপন সাস্ধাসি সপ পিপি কি লি 

11 11615 055515501 মূল্য ১1 টাকা! 



প্রথম সংস্করণ 

১ 

ভূমিকা । 
ভগবানের কপাঞ্ক ও গুরুজনের আশীর্র্বাদে, অনেক বাধাবিশ্ক 

'আতিক্রম করিয়া, অদ্য "“মহাজন-সখা” সাধারণের নিকটে প্রকাশিত 

হইল। আজ দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবসা-কাধ্যে লিশ্ত থাকিয়া, ষে 

কল অভিজ্ঞতা, ব্যঘনা-প্রণালী, ব্যবসার নীতি, ব্যবলার কুটতত্ব 

প্রস্ৃৃতি লাভ করিয়াছি, তাহা৷ এই পুস্তকে সরল্সভাবে যথাসাধ্য লিপি- 

বদ্ধ করিলাম। আজ পধ্যন্ত এরূপ ধরণের পৃস্তক বাহির হয় নাই। 

বাঙ্গালী জাতি বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কেহ ব্যবসার কুটতত্ব 

বা ঘণাত ঘেত প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলেন না । এই তত্ব সংগ্রত 

করিবার সময় অনেক স্থানে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি । এই 

পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায়, বোধ হয় অনেকের চক্ষুশূল হইবে । তাহ! 

হয় হউক? ইহাতে নাধারণের বিশেষ অভাব পূরণ হইলে, আমার 
উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই পুস্তকে ভাষার পারিপাট্য নাই, কেননা 
ইহ চলিত সরল ভাবায় রচিত হইল । ইহাতে মহাজনদিগের ব্যবহৃত 
অনেক ইংয়াজী, ধাঙ্গলা ও উর্দু ভাষার অপতভ্রংশ কথা৷ (০০110990191 

88228 ) সম্গিবেশিত হইয়াছে । নৃতন বা! পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের 
পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে। 

শেষ নিবেদন ।_-এই পুস্তকের উন্নতিকল্লে যিনি যাহা উপদেশ 
দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। 

ধোড় পঞ্চাননতলা! বিনীত". 

চন্নাননগর ৰ শ্রীসসবোষনাথ শেঠ । 
সন 5৩১৮ সাল । 
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দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।, 

প্রথম সংস্করণে চারি' হাজার পুস্তক নিঃশেধিত হওয়াতে দ্বিতীয়. 

বস্করণ প্রকাশিত হইল.। এবার অনেক নুতন নহাজনের, জ্ঞাতব্য 

বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । সাহিত্যিক পাঠকবর্গের চলিত মহাজ্বনী ' 

কথার অর্থবোধে অনেক স্থানে। অন্ুুবিধা বিবেচনায় এবার একটা 

পরিশিষ্ট (61985%য ) দিলাম । সম্ধদয় সুতন ও পুরাতন পাঠক 

গণের প্রতি সান্ুনয় নিবেদন যে, এই পুস্তকে কদি কোন তুল থাকে 

ব। কোন বিষয়ে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিলে ভাল হয়, তাহা। হইলে 

অনুগ্রহ করিয়া আশায় জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং তৃতীয়; 

সংস্করণে তাহা সন্সিবেশিভ করিতে চেষ্ট। করিব। 
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দোকানদারী ও মালিকের কর্তব্য বিষয় 

খরিদ্দারের প্রতি 

মহাজনের প্রতি 

বাজারে ক্রেডিট 

হী কি? 

দোকালদারের দৈঘিক কার্ধ্য 
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ধর % 

দ্বিতীয় বিভাগ 

[বিষয় ষ্ঠ 

১1 ব্যবসার প্রকার ভেদ ৩০ 

২। যুদ্দীখানা দোকান কে নট জি ৩" 

৩। গোলদারী দোকান: রি ঈ ২ ৩১ 

৪ | বাদি কারধার 4 টু ১৭ 5] . ও রঃ ঠা 

৫ । আড়ুতদারী কারবার ১... চি রানার, 7. ৩৯. 

৬) পাইকারী ও চালানি কাক + আবি ৩৪. 

৭। রোকডেড় ও সুদ কাজ ৩৫ 

৮। চোটার কাজ $ ৩৬ 

৯1 আউতি সওবার কাজ ৩৭ 

১*। দালালি কার্য ৩. 

১১। শিল্প কর্ম ও কলকারখানা ৩৮ 

১২। পেটেন্ট জিনিসের কার্ধ্য, ৩৮ 

১৩। কৃষিকম্মন ৩৯ 

১৪। পানের ব্যবসা | ৩৯ 

১৫1 লোহার দোকান & 8০ 

১৬। মনিহারী পোকান, 8১. 

তৃতীম্ম বিভাগ; 

পঞ্জাবলী: 

১। চিঠি পত্র লেখার নিয়ম | | ৪৩ 

২1 পঞ্জে লেখার দোষ | ৪৫, 
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শী দি নস: 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী? স্তদর্ধং কুরিকম্ পি । 

তদর্ঘং বাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ॥৮ 

মহাজন-সখা। 
প্রথম বিভাগ । 

ব্যবস। বানিজ্য রা কোন শুভকাধ্যানুষ্টানের প্রথমেই, মেই 

কার্যের বৃদ্ধি কল্পে, ভগবৎ চরনে প্রার্থনা এবং 

এবং স্ব ২ বর্ণাশ্রমাস্থৃষায়ী শুভ মুহুর্তে দেবার্চন 

ও তদনুষ্ঠানে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বাভীষ্ঠ 

দিদ্ধি,সমধিক সম্ভবপর হইয়া থাকে । 

অতএব ব্যবনায়ী মাত্রেই ইহ! 

অনুচেয়। 

ব্যবলা ও বাণিজ্য । 
ব্যবসা ও বাণিজ্য এই ছুইটা কথার বিভিন্ন অর্থ আছে, অনেকেই তাহা 

বোধ হন্ধ জানেন না। অধিকাংশ লোকে ব্যবসা বাণিজ্যকে এক অর্থই মনে 

ক্ষবপেন | দেই জন্ত আমর! ইহার অর্থ বোধ করিষ! দিলাম । 



ই. + ৯ মহাজন-সখা। 
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নিজের দেশে, হাটে, বাটীতে বা বাজারে দোকান করাকে ব্যবসা বলে। 
আর রেলে, নৌকায় অথবা জাহাজে বোঝাই দিয়া দেশ বিদেশে লইয়! খরিদ 
বিক্রয় করাকে বাণিজ্য বলে) বাঁণিজোর কল্যাণেই দ্রব্যের দর সন্তা। হইয়া 

খাকে। দেশের টাকা যদি দেশে রাখিতে চাও, বদি দেশের উন্নতি সাধন 

করিতে চা, দি দেশের এই দরিদ্র-সমন্তা দূর করিতে চাও তবে ধনী, নিধন, 

ছেটি বড় দকলেই ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগ দাও। ব্যবসা বাতীত কথন 
কোন দেশের বা লোকের উন্নতি সন্তবপর মগ্ন । শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
উপাদী গ্রহণ কবিয়ী চাকরী, চাকরী করিয়া! ঘুরিয়া বেড়াইলে অভাব মোচন 
হইবে না। সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসা কাধ্যে নিপুণতা লাভ করিতে সচেষ্ট ₹ও | 

' ব্যবসায়ের «টা প্রধান লক্ষ্য । 
51 মিতাচার _-অর্থাৎ হিসাব কবিয়া ন্যয় সঙ্কোচ। একটা পয়স। আবশ্তক 

ভিন্ন খবচ করা কনা নহে, কিন্ত আব্ঠক হইলে এক টাকা অনায়াসে 

থুচ কবা ফঙতে পারে। | 

২। উপযুক্ত মলধন নাঁ লইয়া! কোন বাবসায়ে হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে । 

এ। সততাহ' বানযষায়ের উমতির সোপান, অর্থাৎ ধর্মপপথে থাকিয়া সতভাবে 

খ্বাবসা করিলে নিশ্চয়ই উন্নতিই হইবে। 

৪) জময়ের সদ্দবাহার অর্থাৎ যখন যে কাজটা করা আবশ্তক, ঠিক সেই 
সেই.সময়ে যাহাতে সাহা সম্পন্ন হয় ভাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবস্ঠাক । 

৫1 স্বহস্তে কাম্য সম্পাদন ও পরিদর্শন--অর্থাৎ সমস্ত কাজ নিজে হাতে 

কলমে অভ্যাস ও শিক্ষা করিয়া সবাধা ব্যবসার স্থলে নিজে উপস্থিত থাকিয়! 
ধার্য পরিচালন করা 'আআবহ্যক | 

ব্যবসায়ে কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষ 1 
১1 শীবিাদারী 'করিতে হলে সাধারণ: গোকের চরিত্রের প্রতি 

(বাশষ লক্ষ, রাগা আবন্ঠক1 কেননা, লোকের শ্রকৃতি ও আঁচার':ঝাবহার 
ভবাপনূপ জানা' না থাকিলে, অনেক সমর আপনাকেই ঈময় ঠফিতে হইবে।, 
.. হ। অ্যবসারী সাই সকল এরিদ্দার ছোট বড় লকল গ্রকার ক্রেতাকেই 
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চা নিস বাপ্পি ৫ ছত তত দি সিলিবভোতি লিলাস গছ এ জি শিস 

সমানভাষে সম্ভাষণ "এনং ফর করিবেন। খরিদ্ার আসিলে অগ্রে ভাহাকে 

বন্িবার আদল দিয় থাতির করিবেন, সঙ্গে যদি গোমস্তা, বাঁজার-সন্বকারঃ 

মোঙাহেব, দালাল বা ছোট-ছেলে থাকে, তবে তাহাদেরও বিশেষ যু করিবেন,_- 

কারণ সাহাদিগকে সন্থষ্ট রাখিতে পারিলে ক্রেতা সহজেই বশীভূত হইয়া 

থাকিবে। অধিকাংশ ক্রেতার কর্মচারীবা দোকানদারের নিকট কিছু কমিশন' 

ব। দত্তরী আকাজ্ষা করিয়া থাকেন, তাহা সাধ্যমত পৃধণ করিতে চেষ্টা করিষেন? 

নচেৎ খরিদার ফম্কৃহিত্বা যাইবার সম্ভাবনা । 

৩। ব্যবসায়ে সর্ব! ধন্মভাৰ রাখিবেন অর্থাৎ মুখে এক এবছ কাজে 

অন্তব্ূপ-এরপ করিবেন না; তাহা হইলে খরিদ্দার চটিয়। যাইবে। জিনিস, 

ভাল, অথচ দর সুবিধা, লোকে এই চায় 1--কাজেই পড়তা দর করিয়! বাজাবেৰ 

দর অপেক্ষা! এক পদ্নসা দব কম দ্রিবেন; তাহাতে জিনিস বিক্রর হয় হইবে? 

না হয় ক্ষতি নাই। ক্রেমে খবিদ্দার যখন বুঝিবে, তখন আর দব করিবে না 

বা অন্ত দোকানে যাইবে ন।। 

৪1 প্রথম বৎসর কান্গ চালান কঠিন। খুব হিসাব করিয়া চলিতে হইবে, 

এবং সকল কাজ হাতে কলমে করিতে ৪ ; স্তাহার পধ আব আপনার কষ্ট 

“হইবে লা। 

&। সর্বদাই আনন্দচিত্তে কর্শন্থলে থাকিবেন। কাঁহাবও প্রতি তথি 

ক্করিবেন না বা কোন কর্মচারীর প্রতি কর্কশ ভামা প্রয়োগ করিবেন নং। 

কর্মচারী যদি কোন কাজ খারাপ করিয়া থাকে, তাঙ্কা বিকথার বুধাইয় 

দিবেন। 

৬। খরিদ্দারের পোষাক, পরিচ্ছঙ্জের জাকজমই। দোঁথয়া ধার বি 

নাঁ। কারণ, অনেক বাবু জুয্লাচ্চোব আছে, ধাহারা এইন্প চাণে দৌকান- 

দারকে ঠরায়। ভাল লোকের পৌষাক সাদাসিদ্া,--এটা যেন বেশ মনে 

খাকে। 8 

৭। ব্যবস! করিতে হইলে, ধেন্ধপ দোকানের আঁ সেইরূপ ভাবে লোকজন 

স্নাখা, ঘর ভাড়া প্রন্থতি দোকানের যাবতীয় খরচ, আবগ্তক মতন রাঁধিতে হয়। 

বঙ্গে খরচ যত কম হয়, সে দিকে যেন, বেশ নজর থাকে; 
নতুবা! কার্ধে 

লোকসান হইরার 'সম্তীবনা। আমাদের বাঙ্গালীর দোকান, অনেক স্থলে এই 
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খরচপত্রের জন্য খনী হইয়া পড়ে। তা”ছাড়া বাঙ্গালী মহাশক্নের। দোকানের 
অবস্থা বুঝিয্। কম খরচে চালাইতে পারেন না,-কাজেই এত অবনতি ! একবার 
মাড়োয়ারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখি? কি ভাবে তাহারা কম খরচ 
করির্া! অল্পদিনের মধ্যে উন্নতি করে ? দেশ হইতে আদিবার সময় কেবল লোঁটাই 
সম্বল। প্রথমে মাথায় মোট করিয়! ফেরি করিতে করিতে ছুইচার ব্ৎসন্ের মধ্যে 
দশবিশ হাজার জমাইয়! ফেলে। 

৮। দযেমন ভেক না৷ হইলে ভিক্ষা মিলে না,” সেইরূপ ব্বসাদারীতে 
কিছু তেকের দরকার ; অর্থাৎ গদ্ীঘরটী বাঁ দোকানঘরটা বেশ সাজান দরকার ; 
পত্র, চালান, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি ছাঁপান দরকার। বড় রকম কারবার-হইলে 
ক্যাটলগও করা উচিত। | ৃ ” 

৯। ব্যবসা করিতে হইলে এমন জিনিসের ব্যবসা করিতে হয়, যে জিনিস 

গরীব লোক হইতে রাজ! পধ্যন্ত নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে কার্য 

লোকসান প্রায়ই. হয় না। ব্যবসাদারের এইটা সর্বাপেক্ষা প্রধান জ্ঞাতব্য 

বিষয়। 
১০। ব্যবসায়ে খরিদ বিক্রয় খুব গোপনে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কোন্ 

মোফাম হইতে মাল আসিতেছে এবং কোথায় বিক্রয়ের সুবিধা আছে, কোথ! 

হইতে কিরূপ পড়ত! হইতেছে, প্রভৃতি খুব গোপনে কাধ্য করিতে হইবে। 
অন্য দোকানদার জানিতে পারিলে, তাহাতে আপনাব ক্ষতি হইতে পারে । 

১১। ব্যবসা! করিতে হইলে দমকল লৌকের সহিত আলাপ করা উচিত। 
মাহার যত আলাপ, তাহার কার্যের উন্নতি তত বেশী এবং কার্যের কথ! শীন্ত 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

১২। ধার দিতে পারিলে গ্রাহক খুব বাড়ে বটে, দরেও হু'পয়সা বেশী 

বিক্রয় হয়, এবং দৈনিক বিক্রন্ধ বাড়ে, ভাহাতে লাভও যথেষ্ট হইয়া থাকে ; 
কিন্ত লোক নিবে্চনা করিয়া ধাব দিতে না৷ পারিলে, শেষে টা্জ! আদায় কর! 

কঠিন হইয়া! পড়ে । 
১৩। অসং লোঁফের সহিত ব্যবস! করা উচিত নহে? কারণ প্রথম প্রথম 

হয় তবেশ ভাল ব্যবহার ঞ্চরিবে, শেষে এমন ঠেকাঁ্ধ ঠেকাইবে, যে, ঘর হইতে, 
কিছু টাকা লোকসান না দিলে আর পরিত্রাণ নাই। 
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৯৪ । নীচ লোকের সহিত কার্য করিলে, বা নীচ ব্যবসা করিলে, র 

বি ঞানিনারির ভন ভিজ 
যান এবং কার্ধ্য করিবার ক্ষমত! কমিয়া ঘায়। প্রলোভন দেখাইয়! বা খুস দিয়া 
কখন সম্তাদরে মাল খরিদ করিবেন না, বা কন্মরচারীদের এরূপ উপদেশ দিবেন 
নাঃ ইহাতে ইঙ্গিতে চুরি করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। অপরিচিত খরিদারকে 
পরি দিয়া বাজার অপেক্ষা বেশী দরে মাল বিক্রয় করিবে না, তাহাতে ব্যবসার 
ক্রেডিট (০6৫10 নষ্ট হয়। 

১৫ নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয় যেমন ভাইপো, ভাগ না, জামাই, খুড়া 
প্রভৃতিকে লইয়! কাধ্য কর! উচিত নহে। অনেক সময় তাহারা এমন 
অগ্তায় কার্য করিয়। ফেলে যে, বলিতে ব! তিরস্কার করিতে লজ্জান্তবাধ হয়,__ 

তাছাড়া তাহারা কাধ্যে যথোচিত যদ্্র করে না। আপনিও তাহার্দিগকে 

বেশী কিছু বলিতে পারিবেন নী । ইহাপেক্ষা বাহিরের লোক রাখা খুব ভাল। 
১৬। অংশীদার লইয়া যদ্দি কার্য করিতে হয়, তবে মুখের জবানিতে 

কার্ধ্য কর কোন মতেই উচিত নহে,--তা” আত্মীয় হউক, বাঁ কোন বিশিষ্ট 
বন্ধই হউক। দত্তরমত সর্ভ করিয়! রেজেষ্টারী করিয়া তবে কার্য আরস্ত 
করা উচিত। | 

১৭। বাকী টাকা আদায়ের জন্য খরিঘ্বারের নিকট সহজে নালিশ করিবেন 
না। যখন দেখিবেন যে উকিলের চিঠি দিরাও টাকা! দিতেছে না তখন নালিশ 
করিবেন। সাহার সাফিয়া হজ হান গারারা সারা রগাদা 
না, কিছু ভাং-চুর করিয়া যদি মিটাইতে হয়--সেও ভাল? 

১৮। নূতন ব্যবসা করিতে হইলে অগ্রে কোন ব্যবসাদারের দোকানে 
গোপনে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করিয়৷ কিছুদিন কার্য শিখিতে হয়, তাহা না 

হইলে অনেক কষ কত বিষয়ে অভিজ্ঞতা (০:৪০6০9) 1570815405৩) জন্মে না। 
দেখিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা হাতে কলমে করা খুব ভাল । একাস্তপক্ষে স্থুযোগ' 

না হয়, তাহা হইলে নুতন ব্যবসায়ের প্রারন্তে একটা পুরাতন পাকা কর্মক্ষম 
লোক রাখা দরকার | 

২৯। নুতন দোঁকান বরিতে হইলে, যদি পুরাতন টাট খরিদ করিতে পাও! 
যার, তাহা হইলে অনেক জিনিসের সুবিধা পাওয়া যায়। দোকানের খুচরা 



মহাজন-সথ]। 
/ গ্ 

০ 

রর 

। া 
সীল জি ৯টি শিখর 

্ 

জিনিস কিছু কিনিতে হয় না, পুরাতন খরিন্দার পাওয়া যায়, নানীপ্রকার 

জিনিসের ভোল (5275155) পাওয়া যার; ভাড়া দোকান খুলিতে ও 

জমাইতে বেণী সমন্ধ ও পরিশ্রমের দরকার হয় না) তবে নিজের সুবিধা ও 

পছন্দমত করিয়া পুরাতন টাটি থরিদ করা কর্তব্য। 

_ দোকানদারী ও মালিকের কর্তব্য | 

১। কি করিয়া দোকানদারী করিতে হয় এবং মালিককে প্রথমে কিকি 

বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয়, ভাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম। নূতন 

ব্যবসায়ীরা বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া কাজ করিবেন। | 

২1 প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বাজারের বা হাঁটের বাঁ পল্লীর ভিতরে 

কোন্ স্থানে দৌকান কৰিলে থরিদীরের সুবিধা হইতে পারে, ভাহা না হইলে 

বিক্রয় বেশী হইবে না। তাহার পর ঘরটাও গুদামটা পাকা হইলেই খুব ভাল, 

নচেৎ কীচা হইলে ক্ষতি আছে। গুদামের মেজেটা এরূপ ভাবে তৈয়ারী করাইয়া 

লইতে হইবে, যাহাতে ইন্দুরে মাল নষ্ট করিতে না পারে। বাহাঁরা নূতন মেজে 

ততৈষ্ারী করিবেন, তীহার! মেজেটা নিম্নলিখিত ভাবে তৈয়ারী করিলে আর
 

ইন্দুরের উৎপাত হইবে না £-প্রথমে মেজের মাটার উপর বেশ করিয়! দুরমুসূ্ 

করিতে 'হইবে ; তাহার পর ১৮ ইঞ্চি বা বা তদধিক বালি বা কয়লার মিহি 

গুড়াদ্বারা ভরাট করিতে হইবে। ইহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার ভর থাকিবে না! 

এবং ইন্দুর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না । তৎপরে বালি বা কয়লার 

উপর চৌরস করিয়া কেধল টালির পাঁড়ন দিয়া, বিলাতী মাটার দ্বার! মুখ 

জোড়াই করিয়া লইতে হইবে ) তাহার উপর পিচ গালাইয়া ঢালিয়া দিলে, 

খুব মজবুত হইবে। | সা 

৩1. কর্মচারীদিগের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কারণ 

শব -নুস্থ না থাকিলে তাহার! আপনাব কার্থো বেশ মনোযোগ দিতে পারিবে 

না? স্বতাঁকচরিত্রে প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত 9. কারণ, কর্মচারী 

. মন্যপারী, কুক্রিয়াসক্ত ও নেশাখোর হইলেই দৌকানে চুরি, করিতে আস্ত 

. করিবে; এরূপ লোককে মহা্গনী কার্যে কোন প্রকারে রাখা উচ্তি নহে? 

 ঘেমন তাহাদের স্বাস্থোর প্রতি নজর রাখা কর্তব্য, তেমনি তাহাদের অন্ধার 

০০০ 
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অভিয্বোগ দেখাও বিশেষ কর্তব্য। কারণ সে যখন আপনার, নিকটে কাজ 

করিতেছে তখন যাহাতে আপনার দু'পয়সা লাভ হইবে--সে বিষয় সর্বদা 
প্রাণপণে চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য ও স্বাভাবিক । কিন্তু এপ ক্ষেত্রে 
আপনি যদি তাহার অভাব পুরণ ন! কবেন, তবে নিশ্চয়ই সে অসং উপান্ধ 
অবলম্বন করিবে ? বাঙ্গালীর কার্যে প্রার়ই এইরূপ ঘটিয়া থাঁকে,ইহাতেই কর্মচারী 
দিগের চৌর্ধ্যবৃত্তি বাড়িতে থাকে-_-শেষে ধনী “ফেল ভইয়। যায়। যাহাব শরীরে 

যেরূপ পরিশ্রম সহা হয়, তাহাকে সেই মত খাঁটান উচিত, এজন্য ' পাঁচজন 
কর্মচারী থাকিলে, কাজ বিভাগ করিয়া দেওয়া! ধনীর কর্তব্য । : সময়মত ছু'টা 
চাহিলে তাহাঁও দেওয়া আবপ্তক। বসবে লাভালাভ দেখিয়া ৬ছুর্গাপূজার 

লমর ও নূতন খাতার পরে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্তব্য,-_তাহাতে 
কর্মচারীরা বিশেষ খুনী থাকে । তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-শরাদ্ধে, কন্যাদায়ে বা অন্ত 
কোন দায়ে অর্থ সাহায্য করা বা বিনাস্থদে টাকা ধার দেওয়া কর্তব্য। এরপ- 
ভাবে সাহাধ্য | কর্মচারীরা হঠাৎ, কর্মত্যাগ কবিরা অন্যত্র চলিয় 
যাইতে পারে না4. 

৪ | যাহাদের আড়তদারী ও অর্ার সা্লায়ের কার্য আছে, মফঃস্বলে 

খরিদ্দাবের সহিত দেনা' পাওনা আছে বাঁ অন্তত্রে শাখী-কার্ধ্যালয় বা! মোকামী 

গদী আছে, তাহাদের একটা ভাল ((087৮85361) অর্থাৎ গ্রচাবক রাখা 

আবন্তক। এখানে ক্যান্ভাসার শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, কোন কর্মক্ষম 

ব্যক্তি ধিনি বাহিরে খরিদ্ধার জোগাড়: করিবেন, পুরাতন খরিদ্দারদিগের 
সহিত “বৎসরের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ করিবেন, কোন্ মোকামের কি জিনিস 

স্ৃবিধা হয়, তাহার সংবাদ রাঁখিধেন এবং নিজ মোকামের কাজ দেখিবেন। 

এরূপ একটী 'লোক রাখিলে কার্যের উন্নতি বই অবনতি হইৰে না? তবে 

লোকটা উদ্ধমশীল, সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত যুবক হইলেই ভাল হয়। 

. ৫1 দৌকানের খীভাপত্র সপ্তাহে একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত ; অর্থাৎ 

এক সপ্তাহের ভিতর যে সকল লেখা পড়া হইল, তাহা পমস্ত খোতেন:হইল কিনা, 

হাওলাতি আদায় হইল কিনা, কৌথীয় কোন মাল পড়িয়! রহিল কিনা, কাহারও 

চালানের দাম কসা প্রস্ৃতিতে . ভূল রহিপ কিনা, কাহারও নামে চালান জমা 

খর "করা, বাকী 'রহিল কিনা ইত্যাদি ভাল করিয়া দেখিলে সহজে ভুল ধা 



৮ মহাজন-সথা । 
বাসা জালা পা 

পড়ে ) কারণ এক সপ্তাহের মধ্যে কোন ভুলচুক হইলে সহজেই সকলকাব মনে 
পড়ে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন হইয়া যার। 

৬1 ছয় মাস অস্তুর একবার লোকের সহিত দেনা পাওনা মিল কর! উচিত ; 

তাহা, হইলে উভগ্নের খাতা বেশ পর্বিফার থাকে । বৎসরের শেষে অর্থাৎ 

নুতনখাতীর পূর্বে সকলকার সঙ্গে হিসাব মিল করিয়া ছিট পাই-পন্নসা আদান 
প্রদান করা বিশেষ কর্তব্য । এ সময় দোকানের মজুত মালের একটা তালিকা! 

প্রস্তত করিতে হইবে খালি বোরা, টিন, বাক্স প্রভৃতি প্যাকিং জিনিসের 
একটী হিসাব তৈয়ারী করিতে হইবে। দোকানের ও বাসার তৈজসপত্রের 

একটী ফণ্দ ভৈয়ারী করিতে হইবে। উপস্থিত বাজার-দর ধবিয় মজুত মালের 
একটী দাম ফ্বরিয়া, একদফা! মূনফা বাহির করিতে হইবে। যদি অংশীদার 

থাকেন, তবে প্রাপ্য অংশ তাঁহার নামে খাতায় জমাধ্ধরচ করিতে হইবে। 
তাহার পর নববর্ষ আরম্ভ হইলেই পুরাতন খাতা আগাগোড়া একবার রুজু 
দেওয়। চাই; এ বিষয়ে ধনীদিগেব যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে । আখিরীৰ 

সময় দৌকাঁনের বেশী দিনের যে কোন পুরাতন মাল, পুবাতন বোরা, ভাঙ্ষা-চোর। 
জিনিস প্রভৃতি একদ! বিক্রয় করিক্সা ফেলিবেন। যাহাদের বন্দী কাজ 
আছে, তাহাদের এই সময় শূলে পড়া জিনিস বিক্রয় করিয়! নগদ টাকা কর! 
কর্থব্য ; কারণ এ টাকায় পুনরায় নূতন কর্জ দেওয়া চলিতে পারে-_-অনর্থক 

শুলের জিনিস সিন্দুকে ফেলিয়া রাখিলে লাভ নাই । 
৭| ব্যবসা-কাধ্য করিতে হইলে, লোকের প্রতি দয় ধর্ম রাখিতে হয়। 

অতএব দেশকালমাত্র বিবেচনা! করিক্জ দীন-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, আতুর। ফোন 

আশ্রম প্রভৃতিকে কিছু কিছু দান করা কর্তব্য। তাহাতে ব্যবসাদারের উন্নতি 
বই অবনতি হুয় না? বরং মা লক্্দীর কৃপাদৃ্টি হইয়া থাকে । কাহাকেও বিমুখ 
করা উচিত নহে ?--সাধ্যান্থুসারে দান করা কর্তব্য । 

৮1 বাঙ্গালী ধনীদিগের কার্ধ্য নষ্ট হক» কেন জানেন? একটু ব্যবসাঙজে 

উন্নতি হইলেই আর 'কাধ্য দেখেন না কর্জারীদের উপর নির্ভর করিয়া! 
্াকেন এবং নিজে 'আয়েসী হইয়া পড়েন; আহার, নিদ্রা, তাসখেলা, আফিং 
সেরন ইত্যাদি লইঙ্াই দিন কাটান ;১--এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। মাসে 
অন্ততঃ একবার প্রত্যেক ফোকাদে ঝ! কার্ঘান্থলে ধনীবিগের নিজে ফাইয়। কা 
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পরিদর্শন করা খুব কর্তব্য। তাহা হইলে কর্মচারীরা খুব লাবধানের সহিত 
কার্ধ্য করিবে। এমন অনেক মোকানী কর্মচারী আছেন, বাহার! ধনীব তহবিলের 
টাকা লইরা স্থুদে খাটাইয়া থাকেন) স্কবিধা করিয়া দেহাত-_( পল্লীগ্রাম ) হইতে 
মালপত্র আনিয়া! খাতার জমা খরচ লা রাখিল্পা নিজেই লাভের অংশ আই্নীদাৎ 
করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন? এই সকল কাব্য নিজে না দেখিলে 

কি ব্যবসায়ে উন্নতি হয়? তাছাড়া মধ্যে মধ্যে মোকামে থাকিলে শরার ও 

মন ভাগ থাকে এবং নানাস্থানের ব্যব্দী সম্বন্ধে সংবাদাদি গাওয়া যায় ইহা 
আপনার বাবসার দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে । 

৯1 শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসাকার্য করিতে গেলে হেই টি ফিতে 

পারেন। কারণ, তাহারা এ চচ্চা করিতে করিতে নানাপ্ররার শিল্পকার্ধা 

কল-কারখানার কার্ধ্য ইত্যাদি__চেষ্ট! করিলেই করিতে পারেন। সেই সকল 
কার্ধ্, একবার চলিয়া গেলে, মোটা পয়সা রোজকার হয়। দৌঁকানে বা ফারমে 

দুই একথানি দৈনিক সংবাদ পত্র অথবা সাপ্তাহিক পত্র লওয়া আবস্তক, গং 

ব্যবস! সম্বন্ধে দুই একখানি ভাল মাসিকপত্রও লওয়া উচিত) তাহার দ্বারা ভারতের 

ও বিদেশের অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। এ সফল সংবাদে ব্যবসায় 
'নেক রকম সাঁহাধ্য হইয়া থাকে। . 

 খরিদ্ারের প্রতি | 
ধরিদাবের প্রতি কিন্গুপ ব্যবহার করিতে হর, পূর্বে তাহার করি 

বিষয় লিখিয়াছি ; বাকী বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানাইতেছি ১ রর 

১। খরিদ্বারকে শিষ্টাচারে, মিষ্ট-কথায়,' জবাব দিবেন। সংক্ষেপে এবং 

ঠিক কথার আপনার কারবারের কথ! বলিবেন। ০৫ 

তাহাতে আপনার সময় ও কাধ্য নষ্ট হইবে 

২। ঘের জিনিস দেখাইবেন ও রর করিবেন, ঠিক লেইমত মাল দিবেন, 

ফঁদাচ বঞ্চন। করিবেন না) 'অতুরা পসার খারাপ হইয়া যাইবে ওজনে কম: 

কাহাকেও .দিবেন না) ইহা" বড় দোষ। ইহাতে দোকানের বদানাম্ হইয়া 

যাইবে। বেশী ধার দিবেন না, খরিদার বিবেচনা করিয়া নিদিষ্ট পরিমাণে 

ধা দিবেন ধা গম দাখিলের এনং বলবে, কোন ০১ | 
এ 



৯৭ ০»  মঙ্হাজ্ন-সখ , 
লি সিসি টি উপ 

শত শম্পা নই কান 

রাখিবেন না.। সর্বাপেক্ষা টের করিয়া লইতে পা'রিলেক্ট ভার হয | ত্সরে; 

শেষে আখিরীর সময় একদফা পাই-পয়স! মিটাইয়। লইবেন | 

মহাজনের প্রতি । 
আপনার মহাজন যাহাতে সন্ত থাকে, সর্বদা সে বিষয়ে লক্ষা রাখিবেন 

সদা, যাহ করিবেন; বাজারের তেজি মন্দা ন। দেখিয়৷ মাল লইবেন। কথা” 
বার্তা রেশ শি্ঠাচারম কহিবেন; পত্রাদদি বেশ বিনীতভাবে লিখিবেন। 

বাকী টাকা ঠিক কড়ীরমত দিতে ত খুব চেষ্টা করিবেন। হিসাবের কোনপ্রকা্র 

গোলমাল রাথিবেন না, তাহা হইলে মহাজন আপনাকে নিঃসন্দেহে ধারে মাল 
ছাড়িবে॥ | 

বাজারে 02011 বা বিশ্বাস। 
, ব্যবসায়ের প্রথম খুলধন -টাকা। দিনি যত টাকা লইয়া কাধ্য করিতে 

পারিবেন, ভতই কার্যের সুবিধা হইবে । দ্বিতীয় মূলধন বিশ্বাস। এই বিশ্বাস 

হাসাতে দিন দিন বদ্ধিত হয় সে বিয়ে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। একবার নট 
হইলে, পুনরায় পাওয়। কিন। 

খ্যবম! করিতে হইলে বাহাতে বাজারে ক্রেডিট শীত্রই জন্মে, সে বিষয়ে 

বিশেষ চেষ্টা করিবেন 1 কেননা, নগদ টাকায় আপনি কত মাল কিনিবেন ? 
যেমন ধার আপনাকে দিতে হুইবে/-সইরূপ ধার আপনাকে না লইলে পু'জিতে 
কুলাইবে না। 

ক্রেডিট. কিসে জন্মে ?--কাবনার.করিতে করিতে দশ জনের সহিত 
'আদান' গ্রাদান করিলেই ক্রেডিট, জন্সে। পুর্বেই বলিয়াছি, মহাজ্নকে ঠিক 
'ৰজায় 'রাধিতে, গারিলেই 'আপনি ধার পাইবেন, তাই হইলেই, বাজাবে আপনার 
ক্রেডিট দগ্মিংব। আমাদের, বাঙ্গালী জাতি সহজে কাহাকেও শিশ্বাস করিতে 

টায় না, কাজেই শীষ উন্নতি বরিতে পারে না। সাড়োগগারী জাতি এই বিশ্বাসের 
স্োরে দূরদেশ হইতে মাল 'আমদানি করিতেছে'। এই দেখুন না! ছণ্ীকাটা 
“কান্স 1 মজার ন্যবসা 1! একট টু চিরকুট কাগজে এক আনার ষ্্যাপ্প দিয়া কত 

ছাছার হাঙ্জার টাকার কার্য টালাইতেছে | কেধ্ল বিশ্বাসের জোর । কলিকাতা 



থম বিভাগ । রন | তু 
৯৭ এএিানিলাসস্জিত পিঠ ক রাম শি ভিলা পা পাস ০৮ শাসিত তো লি সিনা | পা পীর পলিপ কনা উজ 

এম অনেক মাডৌয়াৰী বাবসাদাব টির তীহাবা কেবল মিতি হতীতে 

ফ্ষার্ধা চালাইতেছেন। অনেফে হষত ছুষ্ভী কি তাহা বুঝেন না। পাঠকের 
আবগভিখ জন্ত সংক্ষেপে ভাহাব বিষবধ লিখিতেছি। 

হুণ্ডী কি? 
সুণী প্রকখামি ববাতি চিঠি, যে চিঠিতে টাকার আদান শ্রদণি চলে | 
ইহা! একগানি কাগজে /* আনা ষ্ট্যাম্প সহিঘুক্ত কবিদ্বা লিখিয়! দিতে হয়। 

ভছাড়! ছ ভীব জন্য গবৰপমেণ্টেব স্বতগ্র কাগজ আছে, কিন্তু সাধাবশ লোকে 

চিঠিব কাগজে ঘা সাদ! কাগজে লিখিয়া থাকেম। 
ভুতী ছুই প্রকাৰ ২.-দর্খনী ও মিতি। 
দর্শনী হৃততী কাহাকে হলে ?--অথাৎ ছত্ডী দেখাইলামান্র সাঁফবাই (প্ীকাব ) 

করিক্পা পবদিনে টাক! ভুক্তান দিতে হঘ। সাঁধাব্ধতঃ লো”ক “হুস্তী পৌছে 
এ্রকবোজ পরে টাক! দিবে” এই কথা লিখিষ। দেয়। 

মিতি ছুত্তী কাছাকে বলে ?_ অর্থাৎ ছণ্ডী লিখিধাঁব কালীন পত্রে খুলিক্ 

'লিখিক্স! দেওষা হপ্ যে, এই হুতীব টাক! ৩১ দিন পরবে) ব! ৪১ দিন পবে। গেন 

৬বোঁজ পবে টাকা দিবে। মিতি হত্ডীও দর্শনি হুতভীব গ্ভায ছুত্তী গে) 

সাকৃবাই (স্বীকার পি ) কবাইদ| খাবে । ণখশ হুপ্ীটা কি তাভা দিশধ ৬ 

ঘুঝাইন্বা লিখিতেছি £- 

উদাহরণ । 
মনে করুন, আমি লক্মীসবাই হইডে কলিক্ষাতাক্স সিউনাখারণ বামনাবায়গের 

'নিকট ১২৯৯২ শত টাক! পাঁঠাইব, এ্রবং কলিকাতভাব বিজরাঁজ মালিবামের 

'নিকট হইতে এখানকার গঙ্গীবাম বাঁমধন দাসেব ৯২৯০২ টাকা আনিবা 

আবশ্তক হইগ্বাছে4 এখন শ্রই ক্ষেত্রে উভয়েব ছুতীতে আদান প্রদান হইরে। 
এধন উপবোঞ্ত গঙ্জীরাধ রাষধন দাস আমীর নিকট ১২৯৯২ টাকা লইয়া! এক, 

খানি বরাতি চিঠি ঘা হুত্ী দিরোদ, পঘং কলিধাভীদ তাহার ধনী বিজবাঞ্জ 

আলিষামকে খকটী সংবাদ ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন। এখন আমি ক হণ্ী- 
খনি খাতার জা খরচ ক্রিয়া কলিকাতা আমাৰ ধনী সিউপারারথ ধাম 



১২ মহাজন-সখ | 
1. ঞিপীস পপ পা ৭ ৯ সি ৯৯৯ পি পট সি পািসপ 

 মাবায়ণকে রেজেষ্টাবী পত্রমধে, হবপ্তীখানি পাঠাইক়া দিলাম। নি হরডীখানি 
পাইয়! তাহার জমাদারের দ্বাব। দিজরাজ্জ মালিবামেব গদীতে সাগবাই করিবাব 

 জন্ত পাঠাইয়। দ্রিলেন। জমাদাব হস্তীখানি দিয়া চলিয়া গেল। তাছাব পৰ 
উক্ত বিজবাজ হুতভীখানি সাগবাই কবিয়া নিজেব জমাদারেব দ্বাবায় পুনবায় 

সিউনারারণ বামনীরায়ণেব গদীতে পাঠাইর। দিলেন । তাহাব পবদিন সিউলাবায়ণ 
_ বামনারায়ণেব জমাদাব, পুনবার় বিজরাজ মালিবামেব গর্দী হইতে টাকা লইক় 

গেল এবং এ হুণ্ীখানি বিজবাজ মালিরাম তাহাব ফাইলে যদ্ব কবিয়! বাখিয় 
' দ্রিলেন। পাঠক বোধ হয় ইহাব মন্্ন বেশ বুঝিয়া থাকিবেন। হুত্তভী কেবক 
ভাবতে চলে, তাহ! নহে? পৃথিবীব সকল স্থানে এইরূপ হুপ্তীর কাজ চলিতেছে 
অধিকাংশ হুত্তী ব্যাঙ্কেব মাবফতে পাঠান হইয়। থাকে । নামজাদ। বড় বত 
ব্যান্ধেব শাখ। (7920১ ) পৃথিবীর বর্ড বড় স্কানে আছে । ইহাকে 8৪1) 

01510 ধলে। 



জখম বিভাগ । | ১৩ 
নচলিজক৩রর১৬৭ সএজন 

পপ লরি ্ি৯88২৭7৭5 55 0জাত ডাখিতি এসির রি 

মাড়োয়ারীদিগের 

দর্শনী হুপ্তার আদর্শ। | 

টিকিট -« 

হুইবে। ্ 

্ 

৫ 
র্ 
49৮ 

রাষ রাম 

্রীপতর শ্রীধৃক্ত বাবু বিরাজ মালিবাম যোগ লিখি, লঙ্ষ্ীসরহিসে গঙ্গারাখ 
খবামধন দালক। জয়গোপাল হাঞ্চমা, উপরঞ্* হুত্ভী কেত| এক তোমার উপৰ 
করত হায়, রূপে! ১২০০২ € অস্কে বার শত ) রূপেয়৷ ছবশকা হুমা গু! দেনা। 

হিয়া রাখা সক্তোধমাথ শৈঠকা) মিতি অধান বদি বারশ সে পৌছে দা) 

মাধোগ ঠিকান। লাগাক্গ কর চৌকস্ কর দাম দেনা, রূপেরা কোম্পানী খান্কা 
খান্ দেশা)--গিত্তি অধবাম বদি বারশ সম্বৎ ১৮৩২। 



১৪. গহাজম-সখা | | 
+ হিরন রস ০০১১১১১১০১১ 

হুপ্তী সাকার বিজরাজ মাঁলিরাম 

| সিউনারায়ণ রামনারায়ণক! 
ঘাম বদি ১৩ সন্বৎ ১৮৩২ 



গ্রথম বিভাগ । ১৫ 

১ 
ছি 

০০০০৬ ১০ স্পস্ট পাপা সাপ এ দির সি উর ৯লছিলা পাদিনি সি লি 

বাঙ্গাল। মিভি হুপ্তীর ট রি রশ ভি 7 দি) রঃ % 
. ২৯ সস গর্ভ শী %দি 

সারি... 4 দ্র & ক টি 
4 এ এল সা এপ পাজি সাব লিলা ্ চু 

গা | ১), ১৯ রিনার / রত 

প্র নয রর রি 1 পি 4 ॥ ২, উপ াপ্ণ ভুত ও ০ 
এপ পা 

জীপ্রীদু্গ 25 পু ও 
টব 2 

শরণং 

সেবক শ্রীগঙ্গাবাম ামধন দাস। 
প্রণামা বহবনিবেদনঞ্চ বিশেষ ৪- 

আপনাদেব উপর এখান হইতে দেনী হুপ্ভী এক কেতা ১২০০২ বার শত 
টাকা, ছয়শত টাকার ডবল বাবশত টাকা লিখি। এখানে রাখে সস্তোষনাথ শেঠ 

বাদী মৃদ্যৎ ২১ বোজ গ্রেশ ৩ বোঁজ একুনে ১৪ বোজ পীছ্ে ধনীযোগে তথায় 

হুণ্তী পৌঁছিলে পাকবাইয়! দিয়! মুদ্যৎ বাদ ডিউ তাবিথে টাকা দিয়! হুপ্তীর পু.্ঠ 

রসিদ লেখাইয়! লইবেন, ইহা শ্রীচবণে দিবেদন কবিলাম, ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ, সন 
১৩১৭ সাল, শুক্রবার । 

মি ০০৬০১১১১১১১ টা ) 

1 

রি যা 11 
4 চি সপ চি 2 

1 লা পলা পিপিপি ৮ 

7 
107 

ঠা রি ৮ ৪ রি 

০: গড়া কি বি
 ৬ ঠ রা না 

৮ 75:০4 
11৫ 



১৬ মহাজন-সথা 
এরি নিবি ফাস এ শী শি সপ পাস আপা সস পাসিসিি বা না 

এই ছত্তী সিউনারায়ণ বামনারাপ়ণকে সাগষাই কবিলাগ | 

বিজরাজ মালিরাম 
রী ১৩ অগ্রহায়ণ, সন্বৎ ১৮৩২ । 

পরম পুজনীয় 
জ্রীযুক্ত বাবু বিজর!জ মালিরাম, 

/ মহাশয় শ্রীচবণেষু-_ 

পত্র দেনা-:৪৫নং স্রা্ড রোড, কলিকাতা । 



গম বিভাগ । ১৭ 
চি সিককসটচাননা সািলিািরসিপালী ৪ পিসি) বিলাপ জনসন টিবাি্কললট 

ংমং আরর্শ 

খাব ্ীুক্ত সাবদা প্রসাদ কুণু- 
মাশয় ব্বাববেধু-- 

সবিনয়পূর্বক নমস্কাব লিহেদনমিদংসস 

মহাশয়, আমাদিগেব এখানকাব তহবিলে নৃতনগঞ্জ নিবামী মহাক্ুন ভীমুষ্ত 
(িনোদবেহাৰি দে কোং ৫৯১ পাচ শত টাকা জমা দিলেন। ৬ টাক! 
আপনাদের নামে হুড হিসাবে জমা ফবা হইল । আপনি উক্ত ৫০৭২ পাঁচশত 
টাকা, আড়াই শত টাকাব দ্বিগুণ, কলিকাগ হাটখোলা শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র ছে 
অহাশন্নদ্িগকে আমাদের এই মোকামেব লাঁমে খব্চ লিখিয়া তুক্তান ধিবেন এবং 

ভাহাদেব স্বাক্ষব কবাইযা হুত্ীথানি ফেব লইবেন। ইঠ্টি--১৫ই আমা, 

ফন ১৩২৬ সাল। 

্ীমটবব] এব আঁনাব|শেট 

রখ 

পক 



"১৮ সহাজন-সথা। ৭. 
০০১১১ 

হুপ্তী সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় 
31 ধতটাকার হুতীর আদান প্রদান হউক না কেন, দর্শনী হুপ্ডীতে /» 

এক আন দামের টিকিট অপাটিয়। দিলেই কাঁধ্য চলিতে ; কিন্তু সিতিছুত্তীর সময় 

তাহা হইবে না,__গনর্ণমেন্টের স্টযাম্পযুক্ত কাগজে লিখিতে হইবে। সাধাবণতঃ 

তাহার নিক্মাবলী আছে ; তবে %* আনা শতকরা প্রায়ই লাগে। 

২। দর্শনী হুত্ী লইতে হইলে, বাজারের দর অনুসারে /৯১, %১ 1৮০ 
শতকরা সুদের আদান প্রদান আছে, এবং যতদিনের মুক্গতে মিতিহুণ্তীর টাক! 

দিবে, ভতদিনের শ্থ্দ অগ্রিম কর্তন করিয়া আদান-প্রদান কর] হয়) বাজারের 

দূর অনুসারে 1*,10৮*১ ৮১ ১২ স* আনা পর্য্যস্ত বাট! দিতে হয় 

৩। কলিকাতার ধনী, ধাহারা হুত্তীর আদায়ের ভার লইবা খাক্ষেল, 

তাহাবাও শত্রকবা :৯০,/* আলা কমিশন, প্রেরকের নিকট লইয়। থাকেল; 

নড়ে উহাদের ঞ,ভূতের ব্যাগার খাটি লাত কি? 

&। বলিকান্রায় হুপ্তী পৌছিলেই মহাজন অগ্রে হুতীখানি লাগরাই করিয়া 

রাখেন ; জাগবাই হইলে, আব টাকাব কোন ভয় নাই। আর যদি সাগরাই না 

করেন, তবে কপিকাতাব ধনী তৎক্ষণাৎ তাবযোগে গ্রেরকের নিকটে সংবাদ 

পিয়। -াক্ষেল। তাহাতে, যে লোক হুও্ী লিখিয়াছ্ছে, তাহার বদনাম হয় ও 

বাজারে বিশ্বাস বা ক্রেডিট একেবারে চলিয়া য্ায়। অনেক ধনী ইহাতেই 

নক সেই দন্ত বাঙালী মহাজনের! সহজে মর্শনী-হুত্তী কাটিতে চান 
1) প্রায়ই মিতি হুততী কাছিস্! থাকেন।কি জানি-কখন কি হয়? 

৫) খ্রনীযোগ ও সাযোগ । হত্তীর আদর্শে প্র হইটা রুখার 
নীচে ড্যান দেওয়া আছে। উহাধ বড় নিগৃঢ় অর্থ আছে, তাহা 

(নিখিত্েছি 3 
ধ্লীষোগে হস্তী কণটিলে, সেই ভুপ্তী যে কোন ব্যক্তি প্র ধনীর নিরুট দেখাই- 

লেক্ট টাক দিতে হুইবে ; তাহাতে টাক] দেনেওয়ালার কোন দারিত্ব নাই। 

ইহাতে প্রায়ই ছুয়াচুরি হইয়া থাকে 3 কাজেই সকলে ধলীযোগে ছুণ্তী লেখাইতে 

চায় লা । ; 

সিকি 
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সাষোগে ছত্তী ধনীৰ তে পৌছিলে, ধনী টাকা দিবাৰ আগ্রে টারানেডে: 

গুয়ালাকে বিশেষ জানিনা, তবে টাকা প্রদান কবিঙ্গা থাকেন, বলিয়া ইন্ছান্ডে 

প্রারহই ফোন গোলমাল হয় না । 

হণ্ডীতে কিরূপ কাজ চলে? 
বাছাদের বার্জারে বেশ ক্রেডিট, জমিয়াঞ্থে, তাহারা বিনাপুজিতে দশবিশ্ 

হাজারের কার্য চালাইয়! বেশ ছু'পরসা রোজগার ফবেন। ইভা মাড়োরাবীদিশের 
প্রায়ই বেশী চলিয়া থাকে, বাঙ্গালীদেব চলে না । কাধণ মাড়োজাবী জাতিৰ 

মধ্যে পরম্পব সহানুভূতি শু হিশ্বাস-যথেষ্ট আছে । ৃ 

দোকানদারের দৈনিক কার্ধা। 
১1 প্রত্যেক দিন তহবিল মিল করা আবশ্তক 1 এখালে তহবিল বন্ধে 

ফর়েকটী কথা লিখিব। ধাহাদের বেশী কর্খ্চাবী আছে, ক্াহাদের একজনের 

হাতে তহবিল থাকা ভাল। পাঁচ হাতে তহবিল থাকিলে, প্রায়ই স্বিল গাব" 

মিল হইয়] খাকে ; বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দোকানে ইহা প্রাসই ভ্ইয়! থাকে? 
পাচজনের হাতে তহবিল থাকিলে, হিসাবে গরমিল খটিলে কাহাকে দায়ী 

ফরিবে ? কর্মচারীদের ভিতর এমন লোক আছে যে, সময় বুঝিয়া কিছু 
কিছু আত্মসাৎ করে! এক-হাঁতে তহবিল থাঁকিলে কিন্তু সেটি হইবার যো 
নাই? একথা বাঙ্গালী ধনীরা বুঝিষ্বাও যে কেন কার্য করেন লা? বলিতে 

পারি লা। 
২। বিক্রি শেষ হইলে, প্রতিদিন কাঁচা হইতে পাকা ও ধতিষান করা 

উচিভ 7 লড়ুবা ধার্য জমিন! বেশী হইক্লা পড়িবে । প্রত্যেক দিনের কার্য 
সহজেই । খতিঘান নী থাকিলে, লোকেব দেন। পান! বুধ যাক 
না| ইযরাজ্জাতির স্লে-মলে খোতেল হদ ) মাড়কানী ও হি্দৃহানীদের প্রতাক্ 



হক পাহাজন-গখা ! 
5525235555757554245575 
কীচা পাকা খোতেন হয় ; কেবল এই বাঙ্গীলী জাতিব ভগ না? হয়ও বাঁ 

কাহারও ছয়মাস পাকাই হয় নাই? অধিকাংশ স্থলে লোক অভ্বে হয় না; 

এরূপ কপণতা করিঙ কাধ্য করিতে নাই, তাহাতে ব্যবগার ক্ষতি হয়। যদি 

লোক রাখিবাব সামর্থ না থাকে, তবে অস্ততঃ পক্ষে ঠিকালোকের বঙ্টোবস্ত 

করিলে, কম টাকায় কার্য হয়। বাঙ্গালি গোমস্তার1! অধিকাংশই লেখা গড়া 
কমজানেন; কাজেই সেই মান্ধীতা আমল হইতে যেরূপ খাতীপত্র লিখিতে 

শিথিয়াছেন, সেই প্রণালীতে কাধ্য করিয়া থাকেন। নূতন অথবা সহজে কার্য 

হয় এবূপ খাতাপত্র হিসাব রাখিবার জন্য চেষ্টাও করেন না? অধুনা অনেক 

শিক্ষিত ব্যক্তি বাবসারাঁধ্য করিয়া খাতীপত্র অনেকটা ইংরাজি প্রণালীতে রাখিতে 

আরম করিষ্নাছেন। জাবেদী খাতা একরকম হইলে, বিশেষ ক্ষতি হয় না 

কিন্ত খোতেনটা ঠিকভাবে এমন রাখা দরকার যে, খাতা খুলিলেই দেন! পাওনা 
ধুঝা যায়। আমরা বাবসাকার্যে অনেকদিন লিপ্ত থাকিয়া, যাহা অভিজ্ঞতা 
লাত করিয়াছি, তাহাই এখানে জানাইলাম। নিক্ললিখিততাৰে খোতেনটা রাখিলে 
অনেক সুবিধা হইতে পারে। 

আদর্শ সাপ 

হি শ্রীহর্গাচরণ রক্ষিত--মোঃ বর্ম ন। 

| জের তাঁরিথ | 'খরচ 1 শো টাকা | ৷ জমা 
| গত সনের | 

ূ ১2 5 ১২ বৈশাখ ূ ২৪৫৭২ 1 ৩৪০ ২৩০০ 

ৃ 3১6০৭, ১৮ জ্যেষ্ঠ | ৪০০ 1 ৫৪2৭ নাই 

| ৫8০ « ১৪ আমা ূ নাই ৫8 ০% রা 

| ১০০২ ৮. ৪ ০ ৭৪২ ন্ ৮৫৭ মন 

খোতেনখানি এইরূপ ওনজে কাগজ করিলে চিনি গলে কার: 
চিলিতে পারে। ইছাপে্শ। সহজ উপায় আর নাই। 

লট দলবল অসশ গা নদ লট 

২০ ৬৬৫ 
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৬।. তাগাদাপত্ধের অর্থাৎ কোন্ খরিদদারের নিকট কত টাকা বার্ফী, হার 

একখানি খসডঁর মত প্রত্যেক দিন খোতেণের গর তোলা উচিত, মফিলে 
ভাগাঁদার কি করিয়া বাকী বুঝিবে ? আমাদের উপরোদ্ত মত খোতেন করিলে 
“তাগাদাব বহি মহজেই তোলা যাঁইবে। 

৪1 প্রত চিঠিপনাধি দেখিয়া, ভাহার উত্তর দেওয়া উচিত | . ধাহার থাহা' 
আবশ্াক, বা যে কোন [ব্য জানিবাব জন্থ পত লিখিযাছে, ভাহাঁব যথোচিত 
উত্তর বিনীতভাবে দেওয়া কর্তব্য! সরে পঙ্গে পঞেব উত্তর স্ধলকেই দিলেই, 
কারের খুব স্থনাম থাকে । | 

৫। প্রত্যহ বাজাখের দখ রাখ! বিশেষ আ.বশ্ঠক, অর্থাৎ কোন্ জিনিদ 
কি দরে বিক্রয় হইল, এ সংবাদ পলাথা মহাজনের একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম। 1 

* ৬। মফঃশ্বলের খরিদদারদিশকে প্রত্যহ লোক বুৰিয়া তাগাদাপত্্র ও বাজার 

দ্র দেওয়! কর্তবা; তাহ! না হইলে, তাহারা সহজে টাকা পাঠাইবেন্, না! বা. 
আপনাকে অর্ডারও দিবেন না। বাজারের তেজি মন্দা হইলেই নকলকে সা 

দেওয়া উচিত, বিষেঃনা-মত টেলিগ্রাম করাও দরকার? 

৭1 প্রত্যেক দিন গুদামটা দেখা কর্তব্য, কারণ গুদামে হয়ত ইন্ুর়ে মাল 

নষ্ট কবিতেন্ে। অথব!। রাঞ্রের জলে মাল ভিলিয়া গিয়াছে সঙ্গে লঙ্গে ধবা। 

গড়িলে তাহাব প্রতিকার হয়, নচেৎ লোকসান হইবে! প্রত্যহ গুদামে ধাইলে 

মুত মালেবও একট! আচ বুঝিতে গাব যাঁয়। 

৮1 যেসকল জিনিসেব আপনাব কাববাব, তাঁহাব একখানি হর্দ থাকা 

বিশেষ আবশ্তফ ; এবং এ ফর্দথানি জাবদার পিছনে লিখিয়া রাখিলে প্রতাহ 

মজ্জর পড়িবে । যাহাদেব অনেঞ্ রকম মাল আছে, তাহাদদেব একখানি আলা. 

হিদা খাত! কব কর্তব্য এবং প্রত্যেক দিম এ থাঁভাটা খুলিয়া! দেখা! উচিত যে)-. 
কোন্ জিদিস প্মাপনার অভাব পড়িয়াছে। মাল বেশী দিনেব পুরাতন হইলে বা 
থাবাপ হইবার উপক্রম হইলে, তৎক্ষণাৎ বিক্রয় কবিয়া ফেলিবেন, নচেখ গরে। 

অনেক মতি হইবে। 
৯। চালান ও চিঠি পত্রেধ ফাইগ এরপতাবে বাথিতে হইবে ধে, সহজেই 

ধাবনথুফ পত্র ধা চালান বাঁহিব ক্ষরাঁ যায় ও এবং প্রতাহ পত্র ও চালান দেখিয়া, 

খাতায় অমাখরচ কবি দেখলি ফাইলে রাখিবেন। পরে আপনার স্ঈরিধামন্ত 
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দিল প্রি সি ৯5 না সপ আত চাস এন্টি 

সনতাে ঝা মাসাগ্তে একটা গুলিম্দা করিক্া। এমন সনে বাধিবেন। ষেন সহজেই 
 খুঁজিয়া বাহির করা ঘা 

লিলি নক রা পাস সর, ই 

দোকানের মালিকের প্রাতাছিক কর্তব্য কর্ম । 

১। প্রতাহ নিয়মিত সময়ে দোকানে যাওয়া কর্তব্য । 

২। প্রত্যহ নগদান, জাবেদা, পাঁকা, খতিয়ান, তাগাদী-বছি চিঠি পত্রার্ি 
দেখ! ও লেখ! এবং কোন্ পত্রের কি জবাব দিতে হইবে তাহাঁব সংক্ষেপে উপদেশ 
দেওয়া কর্তব্য। 

৩। প্রতাঙ্ বাজারের দর দেখিয়া» খবিদ বিক্রয় সম্বন্ধে গমস্তাদের সহিত 

পরামর্শ করিয়! কাধ্য কর! উচিত। 
৪1 খরিদদীরের নিকট টাকা আঁদাফেব ভাগাঁদা এবং মহাজনদিগকে 

'ডিউদত টাকা দেওয়া হইতেছে কিনা, তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য 

৫) কর্মচাবীদিগের অভাব অভিযোগ ও তাহাদের ব্বাস্থের প্রতি মজায় 

রাধা, খরিদদারদিগের অভাব অভিযোগ, পোকানে চুরি হইতেছে কি লা গুপাষো 
মাল পড়িয়! ন্ট হইতেছে কি না প্রভৃতি বিশেষভাবে দেখা কর্তব্য 

মোকামী গমস্তাঙ্গের কর্তব্য কম্দ। 
মৌকামী গমস্তাদের গ্রাতাহ ধনীক্কে একখানি পত্র লেখা কর্তধা। তাহাতে 

নি্লিখিত বিষয়ের সংবাদ খাক। আবগ্বাক 7৮ ৃ 
গত রোজের তহবিল-ম্গূত কাত। রি টা আবশ্বাক ) কোন্ মা 
কত পরিমাণে ও কি দরে খরিদ দুদ গাল জমিরাছে কিনুগ। কোন্ কোন্, 
ধনী কি মাল বেশী পরিমাণে খরিপ য়িতেছেন, তাহারা & মাল কোথায় চালান 
দিতেছেন) থা বাদি করিয়া রাবিতেছেন কি না, তথায় কোন্ দিনিসের ফাটি: 



প্রথম বিভাগ । হত 
সন্ধির দন টাকা 

বেশী; কোথ! হইতে আমদানি করিলে ছু'পয্পসা লাত হইতে পারে, প্রত্যেক 
জিনিসের বাজার দর দেওয়া, কোন্ মাল তেজি মন্দা হইবাব সম্ভাবনা, কোন্ 
মাল কিনিয় চালান দিলে »! বাঁদি রাখিলে ধনীব লাভ হইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ 
ন্দলবৃষ্টিতে কোন মালেৰ ক্ষতি হইবে কি না এবং গত বোজেব কোন্ কোন্ মাল 
কত পরিমাণে আন্দাজ মন্ভুত আছে। শেষ নিজের মতামত লেখা! 

আবন্তক। 

ওজল। 

খ্যবসায়ে খরিয হিক্রয্নে ওজনের গ্রতি বিশেষ লক্ষা রাখা দবকার। চালান 

দেখিয়া পড়তা করিলে ঠিক পড়ত। হয় লা মেই জন্য মাল গোলাজাভ (গুদামে 

উঠ্িলে ) হইলে অগ্রে মাল ওজন করিয়া দেখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মাল ওজন্ 
হইলে তাহার গ্রতিকাবের উপায় থাকে এবং যেখান হইতে মাল থরিদ হইতেছে, 

তাহাদের চাতুরি বা শঠত। ধৰা পড়ে ও প্রতিকার হয়। আমরা জানি মোকামী 
গমন্তারা মাল চালান দিবার সমন্ন কিছু ওজল হাতে রাখিয়া অর্থাৎ ৮২+/৫ 

ব। ছালান বুঝিয়া ২১ মোন কম চালান দেয় এমন অনেক মোকাম আছে 

' 'যেখ্যনে ৯/ মোন মাল খবিদ কৰিলে মন প্রতি 4০ 41০ +৮৯ সেব পথ্য্ত 

উল্তা (০৮953 ৫11.) পাওয়। যায়। আবার ওজন যদি কাটায় ন। 

হইয়া হাতডাঁড়িতে হয় তাহা হইলেও মন কব /1*+-/8* বলন (বেশী) 
পাওয়া যায়__ইছাকে টল্ভ| বা ধর্তা বলে। এমন অনেক স্থান আছে 
যেখানে হাতডাড়িতে প্রতিঝারে একটা পিছু ( 856553 £০০৫5,) দিয়া ওজন্ 

কব! হয়। গমস্তাবা এই ঢল্তা স্বন্ধে ধশীকে দহজে জানিতে দেয় না, তাহার! 
সেই বেশী ওজনের মালঢুকু চুবি করে । 

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলে 'অনেক জেলায় বিভিঝা সীষ্ষাব ওজন আছে। 
আবার এক জেলাতে বিভিন্ন হাটে বা বাজাবে দুই তিন রক্ষষের ওজন আছে, 
তাহ! বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন। ব্যবসারীদের জ্ঞাতার্থে আমর! 
আমাদের পিখিত ণমোকাদী সংবাদ” নামক পুস্তকে কোথায় কত 
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জীকার ওজন তাহা দিছি ইংরাঁজ গবর্ণমেন্টের বাজার ওজন 

(আজান 51881.) ৮৯ সীক্ষা। গরবর্ণদেপ্টের সরকারী ও বেসরকারী 

জিনিসের খরিদ বিক্রয় ৮* ওজনে . আদান প্রদান হইয়া থাকে । ভারতে 

বাহাতে দির ৬51: চলে--তাহার ডন সরকার বাহাছর বিশেধ 

বচন সনি 

নী্কার ওজন, 

 স্কাহাকে বলে তাহ একটু খুলি লিখিভেছি। সীন্ধা অর্থেটাফানত লী 

"তত টীকা অর্থাৎ ৮০ পক বা ৮০২ টাক্কাঁর ওজনে /১ লের হয়। এইরূপ 

০২ সীক্কা, ৮২৮, ৮৪২১ ৮৮৯ সীক্কা ইত্যাদি যত হইবে--তত টাকা /৯ মের 

হুইবে।  গ্রথন ৮* লীকা হইলেই 36871904 দেব হয়। ৮* লীকার উপর 

স্বত সীকা হইবে, গীককা গ্রতি /॥ সের বাড়িবে, অর্থাৎ ৮২ সীককা হইলে ১/১ 

“সের হইবে । এইনপ ভাঁবে যে মোকাসের যেরূপ ওজন হুয়, সেই ধরিয়া পড়তা 

ক্ষরিতে হয় । হার পর ৰ 

ইংরাজী ওজন হইতে 

কুটার ওজন ও বাজার মলের ওজন আছে। বিলাতী জিনিসেব গুন সখ 

ছংবাজী ওজন। কি করিস ইহা কসিতে হয় তাহাব তালিক্ষা আমাদের “মহা, 

জঙ্গী হিনৰ লিখন প্রণালী” নামক পুস্তকে দিয়াছি। এখানে একটু আভাস 

দিলাম। ইতবাজি ওজন ১ হন্দর-্বাজাৰ ওজন ১21, ছটাক- কুট 

ওম ১15 মৌন। ১ পাঁউওু-7১৯ ছটাক-/|* ছটাক কুটার। ৯ এক 

বিরত ০০৩১/ মৌশ কুটাব। ভাভাব পর আর গ্রেক প্রকার 

দ্র 'আছে বাহাকে এভারেজ ওজন বলে ।--এভারেছ। ওদন সদ খুলিঙঝা 

তোঁছ। 
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ম 

এভারেজ ওজন। 

ভারতের নানাস্থানে নানা প্রকাৰ ওঙনে বস্তাবন্দি 'হইয়! মাল আসে, কিন্ত 
যে নকল মাল বিদেশে চালান যায়-_তাহাদের নব নিদ্দিষ্ট ওজন আছে। বস্তার 
ওজন দুই প্রকার :₹--১। হছুমকা ২। মীরবীধা। 

যে মালের বস্তার ওজন ঠিক থাকে না, তাহাকে ভুমকা ওজন বলে ।--. 

যে মালের বন্তা ঠিক এক হারে ওজন থাকে তাহাকে মীরবীধা বলে। হুমক। 

বন্তা খরিদ করিবার সময় প্রত্যেক বস্তা ওজন করিয়া! লইতে হুর__-নহিলে মহা- 

জনের কথায় বিশ্বাস করিলে ঠকিতে হয়, তবে কতক সওদা এমন আছে, যাহ! 

সব বস্তা ওজন করিয়া দের না। যেমন খিদ্দিবপুর ডকে চিনি ওজন করা। 

তথাব্ যে লাটের মাল সওদা করা হইয়াছে সেই লাটের ৩ খানি বোরা ওজন 

করিল! এভারেজ করিয়া লইতে হর। এই এভারেজ ওজনের মাল লইলে 

খরিদ্দারকে প্রায়ই ঠকিতে হয়, কারণ লাটের মাল ঠিক থাকে না। মহাঁজনেরা 

মালে যেমন লাভ কবিয়! থাকে এই এতারেজ ওজনেও ভাহারা কিছু ওজন 

ঘাড়তির লাভ পায়। মহাজনের প্রতি চালানে রকম রকম মির ওজনে মাল 

ভপ্ভি করাপ্ এবং এখানে এক লাটের উপর নৃতন লাট চাপা দেয় কাজেই 

গোনমাল হইয়া! যায়। ওজনের সমন্্র প্রারই গুদাম সরকারের সঙ্গে ঝগড়া 

হয়__শেষে দালালকে লইয়া এ এভারেজ ওজনে মিটমাট হয়। আমরা 

অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাহা প্রতিকারের উপায় বুঝিয়াছি--তাহাই 

জানাইভেছি। 

১1 যেলাটের মাল ওজন লইতে হইবে সেই লাটের চারিদিকে ঘুবিয়া দেখ ষে 

উাতে কিরর্প রঙ্গিন সুতায় ও কিরূপভাবে সেলাইকর! আছে, একগাছি দড়িদিয়া 

বন্তার ম্ঁপটী দেখিরা লও। ভাহার পর ইংরাজিতে কত রকম মাকা ত্ণছ্ছে 

দেখ ? মহাজনের 2, 73. মু [0১ 7-2১ 5 প্রভৃতি নানাপ্রকার সাচ্কেতিক মার্কা 

দিয়া থাকে । ইহা দেখিগ্া কম. ওজনের বস্তার একটা আচ নিশ্চয় বুঝিতে 

পারিবে খুব শঙ্ত ও বুদ্ধিমান চালাক গমস্তা না হইলে এ নব বুঝিতে পারে 

ল। অথবা ওজন করিবার সময় তথাকাঁর কলে মিপিয়া বলুন ষে আমরা সব 
্ 



হজ মহাজন-সথা। 
স সিল ঠীউজাসনা এ দে 2 সিসিক লাস্ট তি ৯তসিত 20৯৮৮ রসি সদ উকাসিপীসিলা দলীল টি চিন টিন 

খাল ওজন লইব। মতাজনেব লোফ অনেক রকম বলিয়া-ষেন ৰোক। বোবা 

আঃ খুব সাবধাঁনেব সহিত কার্য কবিবেন ৭ 

মহাজনী শ্রদকম] ৷ 

বাবসা কবিতে হইলে সুদকসা জানা দবকাব। আজ্জকাল বালকেব 

ইংবাজি হিসানে স্ুদকসা। শিখিয়া থাকে : ভাভাতে মহাজনী কাজেব আুবিধা হয় 

না সেই ন্ট আমাদেব বাবসা-কাষ্ে যেরূপ স্ুুদকসা গ্রণালী আছে, হাল 

এইখানে লিখলাম? এই সুদকস! প্রণীলীকে কাটতি বাঁ গ্র্গাযমুনা ুদকল 

বলে ॥ 

আদর্শ দেখুন? 

ছিঃ শ্রীহরিদাস দত্ত, 

মোঃ-_কলিকাতা | 

ভমা শিট ীশখিবচ কিস 

১*ই জো ৩০০০২ ৩বা জ্যৈষ্ঠ ৫০৯. 

৮ই আধা ২০০০২ ২৮শে বোজ ৩০০০২ 

১৮ই রোজ ৪০৬০২ ৯৪ই আষাঢ় ৬০০৬২ 

, ১৪ই আবণ ২১০০২ ২&৫শে বোজ এ 
১১১০১১১১১১৩ 

১১৪৬৬ ১৮৬৪৯% 



গ্রধম বিভাগ | হক 
রা রি ৪ দাদ জলি টস কাপ এপ এপ পি পপি পিপাসা 

ফলাটের নিয়ম । 

জমা াাশিশিশাীশ্ট খবচ নিন 7 

ওরা জ্যৈষ্ঠ খবচ ৫০০০২. ৭ বোজেব ফলা ১১৬১1%/০ 

১৭ই বোজ জমা) ৩০০০৭ 

বাকী ৯০০০২. ১০ বোঁজেব ফলাট ৬৬৬০ 

২০শেয়োজ খর ৩০০০. 

পপ সপে শিপ? রে 

বাকী ৬ ৫৮০০২ ১৮ বোজেব ফলা ৩০০০৬ 

৮ই আধাঁঢ-_-জম ২০০০২ ৮ 

রি 55575552 

বাকী ৩০০২. ৬ বোজের ফলটি ৬৪৪৯. 

১৪ই আষাঢ় খধচ ৬৯৮০২. 

বাকী ৯৯০৯২. ৪ বোডোক ফলা্ট. ১২**৭, 
১ বোজ জম ৪৯০৯২. 

বরাত. িলারাতাররলিরর রাতের 

বাকী €**০২ ণ বোজেব ফলাট ১১৬৩।৮৬ 
২৫শে আফ্ষীঢ খরচ ৪০৯০২. 

2548 চিনি 

বাকী ৯৩০৪ ১৭ বোজেৰ ফলটি ৫১০৩ 

১২ই শ্রারগ জমা ২৭» 

বাকী; চা নি দিনের মোট ফুলাট ১২৮৯৯৮%০ 



২৮ সহাঁঈিন-সখা। 
( পগদদরপা 0ি পি বত রীতি সি তি পিছ পাপা | লা পপির লা ২ ৬ ৯ পালা ৃ বালি সি 

এইবপভাবে জমা খবচ ফ'ীস কাগজে সাজাইতে হয়। বামদিকেব সাজান 
বেশ সহজ, ইহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মধ্যে যে বোজেব সংখ্যা 

আছে, তাহা খুলিয়া! লিখিতেছি। সাধাবণতঃ ৩* দিনে মাস ধবা হয় (কেহ 

কেহ দিন গুন্তিতে ধবিষ! থাকেন ) আমবা সেই হিসাবে কসিয়াছি। 
এখন দেখুন ? ৩বা জ্যোষ্ট তাঁবিখে ৫০০০২ হাঙ্জাব টাকা লইপ্লাছে এবং ১*ই 

তাবিথে ৩০*০২ হাজাব টাকী জমা "দিতেছে, তাহা হইলে ৩বা নাগাইদ ৯ই 

প্লীজ তক ৭ দিন হইল। এখন দেখুন, ৫০০* হাঁজাব টাকাব ৭ দিনে কত 

স্র্দেব ফলাট হয়। আমাদেব মহাজনী লাইনে একটী মিয়ম আছে যে, যত 

টাকাব সুদ কসিতে হইবে--তাহাব ডানদিকেব একটী অস্ক ছাড়িয়া দিলে যত 

থাকিবে টাকাই তিনিনেব সুদ হইবে জানিবেন। 

উদ্রাহবণ। মনে করুন, ৩০০২ টাঁকাব সুর কসিতে হইবে । আমাদের 

উপবোক্ত নিয়মানুসাবে ডানদিকে একটা অঙ্ক অর্থাৎ « শূন্য ছাড়িয়ী দিলে ৩** 
টাকা থাকে, এ ৩৭২ টাকাই তিন দিনেব সুদ হইল । তরে এটা মোটামুটী 
নিম । সুদে কাজ তত শুক্র কবিযা কেহ ধবে না, সাধাবণতঃ এই নিয়মে 
কসিয়। থাকে । তবে যদি ৩*৪৪৬/* থাকে--তবে ডাইনের একটা অস্ক-- অর্থাৎ 

৪৮০ বাদ দিতে হইবে । এইখানেই বুঝুন যে, ঠিক সুগম হইল না অর্থাৎ 
88৬/৯ আনাব সুদ কসা হইল ন।। বদি সুক্ষ কবিতে টান, তবে গুভঙ্কবের 

নিয়ম অনুসাবে কল্থুন। ১২ টাকা মাসে হইলে প্রতিদিনে ২১*॥-্হয়। ৪৮৩৯ 
স্থলে ৫. টাকা ধরুন, ৫ টাকাতে ৮১৩।-হয়। এখন দেখুন, ৪৮৯ আনাতে 

এক দিনেব সুদ ৮১৩-- লোকসান হয়। 
এখন উপবোক্ত নিয়মে কসিয়। দেখিলাম, ৫***২ হাজার টাকর ৭ দিনের 

ফুলটি সুদ--১১৬৬।৮%০। এইরূপ সমস্তগুলি কসিয়! লইতে সহজে পারিবেন 
শেষে যোগ দিয়! দেখা গেল, ২1৯ দিনের ফলাট ১২৮৯৯%/ | এন হুদ বে 

হাবে চুক্তি থাকিবে, সেই হারে কন্ুন। আচ্ছা ১২ দরে সুদ ধরিয়! দেখা 
গেল,--১২৯২' হয়! এইরূপ নিয়মে করিলে কাধ্য বেশ চালান যার; তবে 
সর্বদা যাহাদের ুদকস! ও মাসমাহিনা কসিভে হয়, তাহাদের .একটী কস 
“টেবিল” রাখাই সুবিধা 

০০ 



প্রীথম বিশ্ভীগ। ১৯ 
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ছিতীন্স ন্বিভ্ভাঞ্গ £& 

ব্যবসার প্রকারহতেদ। 

জগতে নানাপ্রকার ব্যবসা আছে। ফাহার যেরূপ কুচি ও ফাহাব যেরূপ 

পুঁজি, তিনি সেইমত ব্যবসা করিয়া! থাকেন। সেই সক্সী বিষয় খুঁজিয়া লিখিতে 
হইলে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কুলাদ্ব না বলিম্কা কতকগুলি ব্যবসায়ের বিষক্ক 

এখানে সংক্ষেপে লিখিলাম। যাহার যেরূপ মুলধনঃ তিনি সেইব্সপভাবে কার্ধ্য 

আবস্ত করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে পারেন । 

১। মুদিখানা দোকান । 
গরিব লোঁকের কমপুঁজিতে মুদীথানা দোকান করা ভিন্ন উপায় নাই। 

আন্ততঃপক্ষে ২*১ টাকাব পুঁজিতে কাধ্য আরম্ত কনা ঢলে বং ধীবে দীপ 

উন্নতি হইয়! শেষে তাহাই এগোজপাবী রা পরিণত হয়| মুদীবীনা 

দোকান করিতে হলে, নম্থুলিখিত বধয়গুলির প্রতি বিশেন লক্ষ রাখিতে হয়, 

তাহ! না হইলে এ উঠান 

। দোকানের জিনিসগুলি বেশ ভাল দেখিক্জা খরিদ ঘর] করবা এবং সেই সকল 

নি ্ানিযু একবাব ভাল করিযা” বাড়িয়া রাখা .উচি, ্ধ: বা ময়লা! 

জিনিষ কদাচ রাঁথিবে না। রোজ তারিখে যেরূপ কু, লেট মত মাল রাখ! 

উচিত। গৃহস্থলোকের নিভাক্সাবধাীয জিনিন কিছু কিছু পাখা দবকাব। 

যেমন্কু যেমন বিক্রয় হইবে, পইমত প্রত্যহ মহাজনকে টাঁকা। দেওয়া চাই ৯ 

তাহা হইলে মহাদ্দন নস থাকিবে। দোকানের খরচপত্র খুব সংক্ষেপ 



দ্বিতীয় বিডাগ। ৩১ 
ঠাপিসসপিস্পি পিপলস ৯ সেভ ৮4৬ রি এ পপি ৬৯িতাসপানসসিলিস পপ ১পসপাসিগাসাসপালািপাএাপত পচা পি ৮৬ 

হুয়া চীই ১ দোকানের আঁয় অপেক্ষা খরচ বেণী হইলে লোকসান পড়িবে। 
খাব না দিলে কাধ্য চলে না, তবে ধারের একটি নির্দিষ্ট লংখ্য। থাকা 
আবশ্যক; অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে ১২ কিন্বা ২২ টাকার বেছী ধার দেওয়া 
উচিত নহে? ভাভান্তে যদি টাক অনাদায় হয়, তাহা হইলে লোকসান 
সহা কবিতে পাবিবে। আজক্কান অনেক দোকানদার সামান্ত পু'জিতে ক্ষা্জ 

কবিয়া, শেষে ফেল হইন্স! যায়) তাহার কারণ আর কিছুই নহে, _-লহ্ন! 
'বেশ্না পড়িয়া গেলে আদায় হয় লা! । 

২। গোলদারী দোকান। 
সুপিখান। দোৌকানৈর উন্নতি হইলেই শেষে গোলদারী দোকানে পবিস 

সয়। অথব! যাছাব মোটা পুঁজি আছে, তিনি একেবাবে গোলম্লারী দোকান 
কবিষা থাকেন। ন্যনরে ২৯**২ টাকা লইম্া গোলদারী দোকান 

কব চলে। গোলদারী' দোৌকীনে /১4, /২1, 7৫ লেধ বোরাবদ্দি খিক্রির 

ভাগই বেশী । ,ক্ৰজিগ্রামেব মুদ্দী দোকানদণরের॥ গ্োলধাবী গ্োঁকান হইছে 
মাল লইয়া থাকে ; কাজেই পাঁচজন পাইকাব শুদী দৌকামদৰ হাতে বাখির্তে 
হয়। তবে এ সকন দোকানদাবের আর্থিক অবস্থা ও বাবধাৰ বিশেষরূপে 
জানা আবগ্ঠক এবং বেশ হিসাবমত ধাব দেওয়া উচিত; নহিলে ভয়ানক 
ঠকিতে হয়। অনেক দোকংনদ্বব আছে, যাহাবা একস্থানে কিছু টাকাৰ, 

মাল লইয়া পুনরার আগ্তস্থানে লইতে থাক্ষে+; অধিক্ষাংশস্থলে দেই সকল 

(দোকানদার টাকা মারিয়া ' দে়। গোলনারী দোকানে পুঁজি, বেশী থাকিশে 
অন্য মোকাম হইতে মাল আনাইলে কম পড়ত! হয়; তা ছাড়! দোকানের 
বিক্রী জিনিস নওয়ালির মন বেদী পবিষাণে কিনিল্ঞা রাখিতে পারিলে, 
লঘছ্ছে লাত হ। 
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৩। বীদি কারবার। 

ইহা প্রায়ই ধনী লোকে করিক্সা থাকেন ইহাতে বেশী টাক! মূলধনের 
ধরার । সন্ুরের একটি স্থানে সদর গদী করিয়া, পণচটি মোকাম থুলিতে 
হর ছয়। সেই সকল, মোকামে নওয়ালির লমন্ন মাল খরিদ করিয়া তথায় বাদি 
অর্থাৎ ধরিয়! রাখিতে হয়, এবং বাজার তেজী হইলে, সর মোফামে ঝ| 

যেখানে লাত বেশী হয়, দেই সকল স্থানে রী মাল বিক্রি করিতে হয়। 

বাদীমালের কারবার করিতৈ হইলে, ধনীকে প্রত্যহ বাজারের দর ভাও 

রাখিতে ভঘ্ঘ এবং কোন্ জিনিল দেই সনে কিন্ধুপ জন্মিয়াছে, জিনিস কিরূপ 
ছইয়াছে, দাগী হইযছে কি না, ভিন্ন ভিন্ন মোকামের শস্তের বা জিনিসের 

অবস্থা গ্রভৃতিব সংবাদ লইয়া, সেই সমস্কে বিবেচলা কৰিয়া লইতে হইবে যে, 
কোন্ মাল বীদি বাখা কর্তব্য। মোকামি কাজ কি করিয়া! করিতে হয় এবং 

মোকামের গমস্তাদের কি কর্তব্য, এই পুস্তকের প্রথমে তাহা বিশদভাবে 
লিখিত হইয়াছে । 

আড়তদদারী কারবার। 

অঞডভদাবী কাববাৰ কম মুলধনে চলে না। অন্ততঃ পক্ষে পাচ হাজার 

টাকার শুলধন খাকা আবশ্তক। যে বাজাবে বেশ মালের আমদানি ও 

রপ্তানি আছে, দেই বাজারে আড়তদারী কাধ্য বেশ চলে। আড়তদারী 

ছুই প্রকার- 

১। ব্যাপাবীআন আমদানি যাল। 

২) ব্যাপারীন্বান রপ্তানি মাল। 
১৭ ব্যাঁপারীআন আমদানি কাজ কাহাকে বলে? & 

অঙাজনের গোলাতে পন্নীগ্রাষ্ষ হইতে বা অন্ত মোকাম হইতে ধে সকল 

গাল আমদানি হয়, প্র সকল মাল মহাজনকে খরিদ্ার ঝোগার করিম! 
& 
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বিক্রয় করিয়া দিতে হয়; তাহার জন্য মহান্ন আড়তদারী পাই থাকেন [ 

স্থানবিশেষে ২ মণ, /০ মণ, %* মণ 1 মণ, ॥০ মণ আছে এবং ॥০, ৪০১ ১২, 
১1০, ১।০--টাকার শতকর!। আড়তদারীও আছে। এ সকল ব্যাপারীর মাল 

বিক্রয় হইলেই আড়তদারকে টাকা দিতে হইবে। বিক্র়লন্ধ টাকার জন্য 
আড়ত্দার সম্পূর্ণ দারী। অনেকস্থলে ব্যাপারী মাল আনিলেই গোলাদীরকে 
অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হয়; এবং অনেকস্থলে ব্যাপারীকে দাদনও দিতে হয়,__ 
তাহার জন্য আড়তদার স্থুদদ লইয়া থাকেন। দাদনের কার্য করিতে হইলে 
অনেক স্থানে টাক! অনাদায় হইন্! উঠে, এইটী মহাঁজনকে বিশেষ বিবেচনা! করির। 
দাদন করিতে হয়। 

২। ব্যাঁপারীআন রপ্তানি কাজ কাহাঁকে বলে? 

ইহা অর্ডার সাপ্লাইএব মত কার্ধ্য। মহাজনকে এই সকল ব্যাপারী অগ্রে 
ঠিক করিয়া রাখিতে হয়, এবং সর্বদা তাহাদিগকে বাজাবের দর দিতে হয়। 
ব্যাপারী আপনার পড়তা বুঝিয়! মহাজনকে মালের অর্ডার দিয়া থাকে এবং 

সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা বা হুণ্ডী পাঠাইয়া থাকে (ধাহাদের সঙ্গে কারবার চলিয়া 
আদিতেছে বা ষাহাদেব উপর আড়তদারের টাকার বিশ্বাস আছে, সেই সকল 
ব্যাপারীকে বিন! টাকায় মাল পাঠাইয়। থাকে |) 

আড়তদাঁর তাহাদের মাল খরিদ করিয়া! রেলে, ্টামারে বা নৌকাযোগে সেই 

মাল চালান দিয়া রসিদ ও চালান পাঠাইয়া থাকেন। এখন আড়তদার এ মাল, 
নিজের গোলা হইতে, আমদানি ব্যাপারীদিগের নিকট খরিদ করিতে পারেন বা 
বাজার হইতে খরিদ করিতে পারেন। যে মাল চালান দেওয়! হইল, ভাহার জন্ত 
আড়তদার আড়ত লইপ্না থাকেন এবং এ মালের প্যাকিং খরচ প্রভৃতি সমস্ত 
ব্যাপারীকে দিতে হয় । 

আড়তদারী কার্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
 ১। উত্তয় প্রকার ব্যাপারীদ্দিগকে সর্বদা বাজারের তেজিমন্দা সংবাদ দেওয়া 

কর্তৃব্য। কোন্ মাল আমদানি করিলে শীত্ব বিক্রয় হইবার সম্ভাবন!, তাহা! 
ংবাদ দেওয়। কর্তব্য । 

২1 অর্ডারি মাল যাহাতে ভাল হয়, এবং স্ুন্দররূণে প্যাক হয় এবং যাহাতে 
পত্রপাঠ সেই দিনে মাল চালান যার, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । তাহা 

& ৃ ' | 
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হইলে খরিদ্ধার সন্তষ্ট থাকিবে। খরিদ্বারকে এরূপ ফদ্ব ও ব্যবহার দেখাইবে, 
যাহাতে তাহার! আড়তদদারের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। 

৩। কোন বিষয় খরিদ্ার জানিতে চাহিলে তংক্ষণাৎ তাহার উত্তর দেওয়! 

উচিত। প্রত্যহ সমস্ত পত্রের উত্তর দেওয়া ব্যবসাদীরেৰ একটা প্রধান কর্তব্য 
কর্মা। কেহ কোন অনুযোগ বাঁ মালের কোন অভিযোগ করিলে সাধ্যমত 

তাহাকে বুঝাইয়া উত্তর দেওয়া উচিত; একান্ত পক্ষে যদি তাহারা সন্তোষ ন! 

হয়, তবে খরিদ্বীরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করাও 

কর্তব্য । | 

৪1 গৌঁলাতে ব্যাপারী আসিলে তাহাকে বিশেষ সমাদব কবিয়া রাখিতে 

হয়| ব্যাপারীর মাল যাহাতে কোন প্রকারে তছরুপাত না হয়, সে বিষয়ে বিশেম 

দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 
৫। একটা ক্যান্ভাসার বাখা আবগ্তক, এবং মধো মধ্যে ব্যাপাবী ও 

খরিদ্দীরের নিকট গিয়া তাহাদের দোকানের উপব লক্ষ্য রাখা উচিত এবং যাহাতে 

তাহাঁদের মাল ভালরূপ আমদানি ও রপ্তানি হয়, সে বিষয়ে বুঝাইয়! দেওয়া 
উচিত। একজন তাগাঁদাদার সর্বদা বাহিবে থাক! আবগ্তক ; তাহা না হইলে 

থরিদ্দারের নিকট শীঘ্র টাক। আঁদীর হয় না ব| ভালরূপ অর্ভীর পাওয়া ঘাঁয় না। 

একটী লোক রাঁখিলে উভয় কার্য চলিতে পাবে । 

৫1 পাইকারি ও চালানি কাজ। 

এরই কাঁজে দোকান-পা্টের দরকার করে না । তবে কার্যে বেশ চৌকস 

ছওয়। দরকার, নহিলে লোকসান দিতে হয়। এক হাট হইতে অন্ত হাঁটে মাল 

চালান দিয়। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিতে হয় ঘা! তথাকাঁর পরিচিত দোকানদারদিগকে 

বিলি করিয়! দিতে হয়। মনে করুন, আপনি সেওড়াফুলি বাজারে দেখিলেন 

যে, এই সময লঙ্কা বিজলী বেশ হইতে পারে। আপনি সন্ধান করিয়া পশ্চিমে 

খাগাঁড়িগনাতে চলিয়। গেলেন ব! তথাকার আড়তদারের দ্বারা ৫০/ মণ লঙ্কা! 
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আনাইলেন। এখন মাল ষ্টেশনে পৌছিলেই আপনি নমুনা লইয়া বাজারে 
দোকানদারদের বাজারদরে বিক্রয় করিলেন, অথবা কাহারও আড়তে ভুলিয়া 
দিয় বিক্রয় করিলেন। ওজন হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার কত 
লাভ হইল। অনেক ব্যক্তি এইরূপ ব্যবসা করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করেন। 
তবে এ মাল আড়তে তুলিয়া বেচাই সুবিধা; কারণ আপনার টাকার 
কোন দায়িত্ব থাকে না । মাল ওজন হইলেই আপনি আপনার টাকা বুঝিয়া 
পাইবেন। 

৬। রোকড়ের কাজ বা শ্র্দি কারবার 

এ কাজ মন্দ নহে । খাহাদেব টাক! আছে অথচ কোন মাল পত্রেৰ বাবসা 

কবিতে ধাঁভাঁবা সাহস কবেন না, তাহাঁবাই প্রায় সুদি কাববাব কবেন। জুদি 

কাঁববাব বাঁটাতে বসিয়া চলে। খুচরা ২২, ৫২, ১০২ ধাঁ দিলে টাকায় ৫, 
₹১০ পয়সা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। পিতল কীাসাব দ্রব্য বা কাপড় বন্ধক 

বাখিয়াও প্রব্ূপ সুদ পোষায়। আবাব সোণাব জিনিস বা জায়গাজমী বন্ধক 

বাখিয়। শতকব! ॥%০, ৪০১ ১২১ ১1০১ ১0০ আনা পধ্যন্ত সুদ পোষায়। সোণার 

জিনিস ব! রূপাব জিনিস বন্ধক রাখিতে হইলে, বিশেষ পবীক্ষা কবিয়া দেখিতে 

হয়; কারণ আজকাল কেমিকেল স্বর্ণেব এমন সব সুন্দৰ জিনিস উঠিয়াছে ষে, 
স্তাক্রাবাও সহজে আসল কি নকল চিনিতে পাবে না। জমী বন্ধক রাখিতে 

হইলে, পাট্রাখাঁনি বিশেষ অনুসন্ধান কবিয় দেখিতে হয়) নহিলে, সময়ে সময়ে 
অনেক ফ্যাসাঁদে পড়িতে হয়। বাস্তভিটা কখনও বন্ধক রাখা উচিত নহে, 
কাবণ ভবিষ্যতে টাকা না আদায় হইলে, সহজে কিছু করিতে পারা 

যায় না। 

, জিনিস বন্ধক রাখিয়! টাকা দিতে হইলে, জিনিসের আসল দাম অপেক্ষা 
কিছু মার্জিন বাঁ কম্থুর রাখিতে হয় $ নহিলে শুলে পড়িয়া গেলে মহাজনের ক্ষতি 

হয়। ঃ 
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বন্দকের মিয়াদ অনুসারে এবং লোক বিবেচন| করিয়া উপরোক্ত হার 

অপেক্ষা কম বেশীও দেওয়া চলে। সুদ যাহাতে মাসে মাসে আদায় হয়, সে 

বিষয়ে বিশেষভাবে তাগাদা পরা উচিত; নহিলে, সুদ বেশী দিন জমিয়া গেলে, 

আল টাকাও আটকাইয়া ধায়। জিনিস শুলে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় 

করিয়। টাক! করা উচিত, অনেকে তাহ! করেন না; এটা ব্যবসায়ের পক্ষে একটা 

বিশেষ দোষ । 

চোটার কাজ। 

চোঁটার কাজ বেশ লাভজনক বটে, কিন্তু তাহাতে টাকার রিস্ক, বা দায়িত্ব 

বেশী--শুধু হাতে কর্জ দিতে হয়। এই কাজে সামাঠ মূলধন লইয়! অনেকে 

ধনী হইয়াছেন । যেখানে কল-কারখান! আছে এবং যেখানে কুলিমজুর থাটে, 

সেই স্থানে চোটাঁর কাঁজ বেশ চলে । ৩ দিন ৪ দিনের কড়ারে টাকায় %০,*, 

॥* আনা পর্যাস্ত পাওয়া! যায়। «লোভে পাপ--পাপে মৃত্যু” !--বেশী স্থদের 

লোতে লোকে টাকা ধার দেয়; সময়ে সময়ে আসল টাকাও মার! যায়। বেশ 

চালাক চতুর লোক ন হইলে এ কাজ করিতে পারে না “নিরীহ (লোকের এ 

কাম পোষাইবে না| 



৮ 

দ্বিতীয় বিভাগ । ৩৭ 
বিমল পলিপ এনা মিলা ধা পপ পপ পাপ পাকা ০৭০০ ক স্তর পা, 5.০ ৬১৮ চক 

৭। আউভি সওদার কাজ। 

আউতি সওদার কাঁজ মাড়োয়ারীর। বেশী করিয়া থাকে; বাঙ্গালীরা এ 

কার্যে সহসা সাহস করে না। বাঁজারে যাহাঁদেব ক্রেডিট আছে, তাহারাই 

এ কাঁধ্য করিতে পারে । আউতি সওদাতে যেমন মোটা লাভ ভয়, সময়ে সময়ে 

তেমনি মোটা লোৌকদানও দিতে হয় ॥ ইহাতে পু'জিপাটার বড় দরকাঁর হয় 

না। এখন আউতি সওদী কি-_তাহ! বুঝাইয়া লিখিতেছি। 
মনে করুন, এই জানুয়ারী মাসে কোন মহাজনের ' সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল যে, 

আগামী ১৫ই এপ্রেলের পর ও ৩০শে এপ্রেলের মধো ১০০ টন তিসি ৮1৮০ 

আনা দরে আমি ডিলিভারী দ্িব। এই সর্তে একখানি সর্ভনীমা লিখিয়া উভয়ে 

আঁউতি সওদাঁর খরিদ বিক্রী হইল। এখন ১৫ই এপ্রেল তারিখে দেখ! গেল 

যে, ভিসির বাজার ৯২ টাকা হইয়াছে । তখন আমাকে বাজার হইতে তিসি 

কিনিয়। দিতে ভইলে মণকর! 1%* আনা! লোকসান হয়; কাজেই মহাজনকে 

মণকরা এ 1%০ 'আঁন! লোকনানেব টাকা দিয়া বকা করিলাম। এইবূপ 

বাজারের তেজিমন্দা অনুসারে লাভ লোকসান হইয়া থাকে। অনেক মাড়ো- 
যারীকে এই. আউতি সওদাতে লানবাঁতি জালিতে হয়। কলিকাতার আপিল 

অঞ্চলে ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রত্যহ এইরূপ সওদা হইয়। থাকে। ইহাকে 
“ফটকা” বলে। 

৮/। দালালি কার্যয । 

কথায় বলে প্ডাল নেই তরয়াল নেই-_নিধিরাম সর্দার” !- দালালি কাজ 

ঠিক তাই ;-_পুঁজিপাটার কিছু দরকার নাই, কেবল ঘুরিয়! ঘুরিয়া বেড়াইয়। 
কার্ধা করিতে হয়। দালালিতে উন্নতি করিতে পারিলে বেশ মোটা পয়সা রোজ- 

গার হয়। দালালি করিতে হইলে, প্রথমে কোন পুরাতন দালালের সঙ্গে 

কিছুদিন ফিরিয়া, বাজারের অবস্থা, লোকজনের সহিত আলাপ পরিচয় করা, 

চে 



৩৮ মহাজন্-সখা। 

জিনিসপত্র চেনা, কি মার্কার জিনিস বাজারে কোন্ স্থানে পাওয়া যায়, তাহার 

সাইজ কত) প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিলে তবে নিজে কার্ধ্য করা যায়। এ 

কাধ্য বুঝাইবার নহে; কার্ধ্য করিতে করিতে আপনা! আগনি অভিজ্ঞত। 

জন্মে। 

৯। শিল্পকর্ম ও কল-কারখ।নার কার্ধা | 

সর্বাপেক্ষা এই কাজটা খুব উত্তম কার্ধা। অনেকটা একচেটে কাজের 

মতন। শিক্ষিত লৌক ভিন্ন এ কাঁজে সহজে কেহ ভাত দিতে চায় না। । ইস্থাতে 

মূলধন বেশী দরকাঁর ; বিশেষতঃ কল করিতে গেলে কাজ খত বড হইবে, 

জিনিসের পড়তা তত্র কম হইবে। পূর্ব ভারতবাসীর শিল্পকার্ধো খুব নৈপুণ্য 

ছিল ব্টে, কিন্ত কলকারখানার কাধ্য তত করিত না। স্বদেশী আন্দোলন 

হওয়া পরযা্ত অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তির কলকারথানার দিকে ঝোঁক 

পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিতে হইলে স্বতন্ একখানি বৃহৎ 

পুস্তক হইয়া গড়ে । পাঠকের উৎসাহ পাইলে পৰে বিশদভাবে লিখিতে চেষ্টা 

করিব। 

১০। পেটেন্ট জিনিসের কাধ্য ? 
গু 

এই কাজটা খুব কঠিন কাজ। কিন্ত একবার বাজারে চালাইতে পাঁরিলে 

কাজ বেশ জমিয়া যায় ও ছু'পয়সা বেশ রোজকার হয়। চৌকস্ ও শিক্ষিত 

ব্যক্তি ন। হইলে এ কার্য চালাইতে পারে ন।। এই কার্যে নানারকম বুদ্ধির 

দরকার। বিজ্ঞাপন লেখা এবং তাহা জনসমাজে প্রচারিত করা--ইছার একটা 

প্রধান কার্ধা। মোট কথা, পেটেন্ট ছিনিস বিজ্ঞাপনের জোরে চলিয়। থাকে । 

ইহ! আমাদের দেশের ব্যবসা নহে; ইংলগ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইহার 

যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়--তবে ভারতের লোক দেখিয়! শুনিয়। এদেশেও ধথৈষ্ট 
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পরিমাণে চালাইতেছে। বিজ্ঞাপনের জোরে খবরের কাগন্ধ জীবিত আছে, 
নহিলে এতদিন কাগজ বন্ধ হইয়া যাইত। লেখকের পেটেণ্ট জিনিস সম্বন্ধে 

একথানি পুস্তক লিখিবার অভিলাষ আছে; কোন সম্দয় পাঠকের উৎসাহ 
পাইলে লিখিতে পারি। 

১৬। কষিকন্ম 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী; স্তদর্দং কৃষিকর্শণি”-_কৃষিকার্যের স্তায় স্বখকর কার্য 

আর পৃথিবীতে নাই। ইহাতে শরীর ও মন বেশ সুস্থ থাকে, অথচ ধনাগম 

হয়। ৫০ বৎসর পূর্বে পঙ্লিগ্রীমের লৌক চাষবাস করিয়া! বেশ সুখে স্বচ্ছন্দ 
জীবিকানির্ববাহ করিত; এখন তাহারা আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে চায় না। 
ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্য 

একেবারে নষ্ট করিয়াছে ; কাঁজেই তাহারা চাকরির জন্য সহরে আসিতে বাধ্য 

হইয়াছে। ২০,২৫২ টাঁকীর চাকরি অপেক্ষা কৃষিকার্ধ্য শতগুণে শ্রেয়ঃ। ॥ 

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি দূর দূরান্তরে যাইয়া, 
চাঁষবাস আরন্ত করিয়াছেন। অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাঁস করিতে 
পারিলে বেশ ছু,পয়সা রোজগার হইয়! থাকে । অনেকে গোলাপ ফুলের চাষ 

করিয়! ও তরি-তরকারীর কাজ করিয়া বেশ উন্নতি করিয়াছেন। 

১২। পানের ব্যবসা । 

কে বলে কম মুলধনে ব্বস! হয় না? ধাহাঁদেব উদ্যম ও ম্বাধীনভাবে জীবিকা 

নির্বাহ করিবার ইচ্ছ। আছে, তাহার! বিনাপুঁজিতে ব্যবস। করিতে পারেন! 

পরের জুতা লাখি খাইয়া গোলামী করা অপেক্ষা তাহা* শতগুণে ভাল। আজ" 

কাঁল ধথন ব্যবসায়ে জীতিভেদ নাই,__ত্রাক্গণসন্তানও যখন অবাধে জুতা ও 

চামড়ার ব্যবদা করিতেছেন, তখন পাঁনের ব্যবসা! করিতে আর লজ্জা কি? 



0. মহাজন-সথা। 

একাঁজে লোকসান নাই ও ধার নাই ; রোজ তারিখে লাত বুঝিতে পারা যাক়। 

কলিকাতার ন্তায় সহরে একট্ যায়গা ধুবিয়া দোকান করিলে বেশ চলে_খুব 

কম পুঁজিতে কাজ হয়। তাহার পর যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি উহার, সঙ্গে 

অন্তান্ত জিনিসও কিছু কিছু রাঁখিলে চণিতে পারে। প্রথম প্রথম কলিকাতা 

হইতে হাঁটবারে গান কিনিয়া৷ আনিয়া, ব্যবসা চীলান ; তাহার পর পুঁজি 

বাড়িলে, শ্রীরামপুব, বেগমপুর, সিঙ্গুর, মেদিনীপুর প্রত্ৃতি স্থান হইতে পোন 

চালাইবেন ; শেষে সুবিধা বুঝিয়া, পাইকারী করিতে পারেন। তাহার পর 

সেওড়াফুলিতে দৌকান করুন; এইটী যেন আপনার প্রধান কারবারের স্থান 

হইল। এখন নিজে বর্ঘমান 'হইতে মানকর, রাঁণীগঞ্জ, আসানসোল, ঝারিয়া, 

কাতরাসগড়, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি সমস্ত, রেল-্টেসনের পানত্যাগডার ও 

বাজারের পান-বিক্রেতীদের সহিত বন্দোবস্ত করুন) : তাহা হইলে তাহার! 

আপনাকে টাক! ও অর্ডার পাঠীইবে ; আপনি রেলে তাহাদিগের নিকট পান 

চালান করিবেন ; তাহা হইলেই আপনার ক্রমেই উন্নতি হইবে। 

১৩ । লোহার দোকান ।. 

কলিকাঁতার লোহাপটার মত দৌকান করিতে হইলে, অনেক টাকার 

দরকার ; তবে কৃতকর্া ব্যক্তি পঁচিশ হাজার টাকা মুলধনে কার্য আরম্ত 

করিতে পারেন। এ ব্যবসার বাজার বোঝা বড় শক্ত। বিলাতের দিকে 

সর্বদা মুখ চাহিয়। খাঁকিতে হয়। হয়ত বাজার ২৫ মাস মন্দা গেল, না-হ 

তেজ গেল। কম পুঁজিতে যাহাদের কাধ্য, তাহাদিগকে আফিসের ডিউমত 

টাকা মিটাইবার জন্ত লোকসান করিয়া মাল বেচিতে হয়। যুদ্ধের পুর্বে 

লোহার কাজে টাকার একমাস ডিউ ছিল বলিয়া ৪৫ হাঁজার টাকায় কাধ 

আরন্ত কর! চলিত। এখন আর ডিউ নাই-সব নগদ মাল ওজন হইলেই সঙ্গে 

/২ টাকা অথব। মালে ওজন হইতে দেরী হইলে অগ্রে টাকা দিতে হইবে-_নহিলে 

সওদা, ০৪7০০] হই যাইবে। লোহার বাজারেও লোহাপটাতে আজকাল খুব 

ফট কাবাী চলিতেছে--সেইনধ্য লোহার দর বাড়িতেছে এবং লোহার ব্যবসার 
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নিপল স্টার সিল টক্সিন পিউ জি পাস জি তাপস সিএস পিসি জিকা রী পিক পলা কট এ 

মোট লাভ কবিতেছে। যাহাদের অর্ভাব-সাপ্লাই ও হাঁডঅগয়ারেব কায 
আছে, তাহার্দেব কাঁধ্য বেশ চলে। পুর্ব্বেই ব্যবসাদারীতে লিখিয়াছি যে, 

অর্ভীরী কার্যো ক্যান্ভাঁপার দবকাঁর। সেই জন্য এই লোহার কার্ধ্য 

একটা ভাল ক্যানভাসার থাকিলে, কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যে বাঙ্গালীর 
বড় দোকানে একজন 10161705170 0831867 বা তহবিলদার নাই, 

অথচ পাঁচ হাতে তহবিল কমতা! হইতেছে? সেই বাঙ্গালী কি মোটা 
মাহিন। ও রেলভাঁড়। দিয়, একজন ক্যন্ভাসায় বাখিতে পাবে? ক্যন্ভাসারের 

মর্ম সাঁহেবেবাই বুঝিক়া থাঁকেন। 
খুচবা জিনিসের লোহাব দোকান মন্দ নহে) তিন হাঁজাব টাকা কাধ্য আরস্ত 

কব চলে। বেশ মোটা লাভ হয়; বাজাব মন্দা হইলেও তত ক্ষতি নাই। 

লোকেব আবশ্তকীয় জিনিস বুঝ্িয়া বাখিতে হয়; তাহার পব নীলামে বক 
লোঙ্বাব কাঁবখানায় সাপটা লোহা ও ইস্পাত স্থবিধাদবে খবিদ কবিতে পাঁরিলে 

বেশ লাত হয়। তাহার পব এ সকল লোহা ও ইস্পাতে দ্বাবা কর্মাকাবের নিকট 
ফুবান কবিয়া, ছোট ছোট জিনিস গড়'ইয়। লইতে পারিলে আবও সুবিধা হয়। 

ধাহারা হাতে-হেতেড়ে এই সকল কাজ কবিতে পাবেন, তীাহাবাই বেশ 

লাভ কবিতে পাৰেন। 

১৪। মণিহারী দোকান। 

ইহা! বাবু-ব্যবসাদাবীব দৌকান। কামিজ গায়ে দিয়। দোৌকানদারী কব 

চলে, গায়ে তত ময়লা লাগে না। একাজে তিন হাঁজার টাকা হইলে কার্ধ্য আবস্ত 
কর! চলে ; তবে মুলধন ৪1৫ হাঁজীব হইলে আবও ভাল হয়। সহরে বাঁ বাজাবে 

রং যেখানে স্কুল কলেজ আছে, সেই সকল স্থানে মোড়েব মাথায় দোকান 

হয়। নানা! বকমেব জিনিস কিছু কিছু বাখা চাই এবং গ্ৃহস্থেব যাহা 
/নিত্য-দরকার, সেই সকল জিনিস বাখিতে হয়, যেন খরিদ্দার না ফেরে। 

ধোকানখানিতে গ্লাসকেসের আলমারী, সেল্ফ, সো-কেস প্রভৃতির ভারা 
১ 
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সবিনিসগুনি একপভাবে জাজাইতে হইবে, যেন দোকানে খবিদদার আপিলেই সব 
দিদিস নজবে পড়ে। মণিহারী জিনিসের এমনি মনোমুগ্ধকারী শক্তি যে, খবিদ্দার 
একটা জিনিদের জন্য আসিয়। দোকান দেখিলেই তাহাব আব এক্টী জিনিস 
খরিদ কবিবার ইচ্ছা হয়। লোকে নিত্য নূতন জিনিস চায় ; সেইজন্য আজকাল 
লোকের যেরূপ রুচি, সেই মত নিত্য নুতন জিনিস মুব্গীহাটা, চীনাবাজার ও 

বাধাবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে আনিকা বাখিতে হয়, এবিষয়ে দৌকানদারেব 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যে জিনিস খুব কম বিক্রি হয়, সে ভ্রিনিসেক 
২১টা নমুনা বাখাই ভাল বেশী দিনেব মাল বিক্রয় না হইলে, তাহা মধ্যে 
মধ্যে সম্ভাদবে বিক্রম কব। ভাল। 

বাবসায় প্রকাব ভেদ সন্বন্ধে বিশদভাবে ধাঁহাব1 জানিতে ইচ্ছা কবেন-- 

াহাব৷ আমার নিথিত “অথেণপাজ্জনের সহজ উপায় 
বা নানাপ্রকার ব্যবনায়ের কৃটতত্ত” নামক পুন্তক- 
থানি পাঠ কবিবেন। 
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চিঠি পত্র লেখার কথ।। 

মহাঁজনী সেরেস্তার পত্রা্দি লিখিবার 
প্রণালীর ও আদর্শ । 

মহছাঁজন সখার পাঠকদিগকে এবাব আমবা চিঠি পত্রাদিব সম্বন্ধে কিছু 

জানাইব। ইতিপূর্বে অনেক স্থানে পত্রাদিব লেখা সম্বন্ধে আমব।৷ অনেক 

উপদেশ দিয়াছি। এবাবে ধাবাবাহিকরূপে কতকগুলি বিষ সন্নিবেশিত 

করিলাম । আশা কবি, ইন্াব দ্বাবায় নতন ও পুবাতন ব্যবসায়ীদিগেব অনেক 

সহায়তা হইবে 

কতকগুলি শাধারণ উপদেশ । 

১। কদদাচ পোষ্টকার্ডে পত্রাদি লেখা৷ উচিত নহে | সামান্ত বিষয় লিখিতে 

হইলেও খামে লেখা উচিত। এক পযসাব জন্ত কপণত! কব! উচিত নহে। 

২। এক সাইজেব কাগজে ও এক পৃষ্ঠ'র পত্র লেখা ভাল--তাহা! হইলে 

ফাইল ( 1৩) বেশ সাজান থাকে এবং আবন্ঠক হইলেই খুঁজিতে দেবী 

হয় না। ডিমাই আট পেজীব আকাবে কাগজেব প্যাড, দপ্তরিব দ্বারায় তৈয়াবী 

করাইয়া লওয়াই ভাল। 
৩। লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট, পবিষ্কার ; পবিচ্ছন্ন এবং সবল ভাষার লিখিবেন। 

যেটুকু কাজেব কথা, তাহা ছাড়া অন্য কথাব বা এক কথার দ্বিরুক্তি কবিবেন 
না। নেক পত্র--দেখিয়াছি যে, "মা গাঠীইবার কথা” ছুই তিনবাব কবিয়! 

লিখিয়৷ পত্রের ছুই পৃষ্ঠা পুর্ণ কবিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে লেখক ও 

পাঠকের অনর্থক সময় নষ্ট হয়। 



১ মহাজন-লখ| । 
সকার সরা ভরি আলী উল ধরলে উন দি সি দিন সা উড সী উঠ সিকি ৬০ ৯৪ ৬ 5 পিপিপি সি্পীপা পপি 

৪1 নিথিবার ভিন্ন ভি বিষযগুলিকে এক একটা প্যারার (0878) মধ্যে : 

ক্ষেপে লিখিতে হইবে । এক প্যারার মধ্যে যেন অন্ত বিষয়ের আলোচন৷ 

না থাকে, তাহ! হইলে গোলমাল হুইয়। যাইবে । 
৫1 পত্র উত্তর দিবার সময় যে যে বিষয়গুলি লিখিয়াছে » সেছ সেই ঠিক 

মত বিষয়গুলির ধারাক্রমে উত্তর দিবেন। 

৬। পাওনাদারদের নিকট টাকার তাগাদা পত্র বেশ সংযত ও ্ [ও 

ভাবে লিখিয়া জানাইবেন এবং টাকা ঠিক মত আসিলে মাল ও ঠিক মত যাইবে 

এইরূপ ধারণা করাইয়া! পত্র দিবেন। 
৭। পত্রে কোন বিষয়ের আদেশ দিতে হইলে, তাহ। যেন দ্বিভাবাপন্ন নী: 

হয়, একেবারে খোলসা৷ করিয়! দেওয়। ভাল । কোনো জিনিসের যদি খরিদের 

অর্ডার দেওয়। হয় তাহা হইলে সেই জিনিসের, পরিমাণ, দ্র, মার্কা, কিভাবে 

পাঠাইতে হইবে__টাকা কি করিয়া দিবেন-স্পষ্ট করিয়া খুলিয়। লিখিবেন_ 

তাহা না করিয়! একটু খোঁচ রাখিয়া পত্র লিখিলে আপনার মাল থরিদ হইবে 

( হয়ত ইতিমধ্যে বাজারের দর ভ্েজ হইতে পারে ) না, অনর্থক পত্র লেখালেখি 

করিয়! সময় নষ্ট হইবে । ৰ 
৮। নকল করিয়া পত্র লিখিতে পাবিলে খুখ ভাল হয় একান্ত পঙ্গে 

সময়ে ঘদি ন! কুলার তাহা হইলে একখানি খাতায় নাম ও ভারিখ দিয়া পরের 

সংক্ষিপ্ত মন্ত্র লিখিয়া রাখ! ভাল। তবে দরকারী চিঠিপত্রের সমস্ত নকল 

রাখ! উচিত । | 

৯। যাহাদের মোকামী কাজ আছে, তাহাদের রোজ তারিখে একখানি 
করির! পত্র লেখা উচিত এবং মোকাম হইতে রোজ একখানি পত্র আসা, 
দরকার। অবগ্ত ইহাতে খরচ কিছু বেশী হয়, কিন্ত এমন একটা সুবিধা 

ঘটে, যাহার দ্বারায় একটা থরিদে সকল খরচা পোবাইয়া যায়। তাহা ছাড় 
রোজ তারিখে. পত্র লেখার কাজ থাকিলে গমস্তারা চুপি চুপি অন্যত্র চলিয়া 
ধাইতে সাহস করে ন|। 

১*। মোকামী গমস্তান্দের কিভাবে পত্রা্দি লিখিতে হয়, তাহার বিশেষ 
বিবরণ স্থানাস্তরে দেখিতে পাইবেন। | 

' ১৯। সাবেকী গমন্তার্দের মতন কতকগুলি বাজে কথায় পত্রথানা পুর্ণ 



তৃতীয় বিভাগ । ৪৫ 
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করিয়া সময় নষ্ট কৰা উচিত নহে। বাঞ্জালীর ফাবমে এ দৌষটী এখনও 

অধিকাংশ মহাজিনের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক যেটুকু দরকাব 

সেই ট্কু ছাড়া অন্য কথা বা একটা কথা বিনাইয়া বিনাইয়া লেখ! 
উচিত নহে। 

১২। পত্র লিখিবার জন্য যে যে ব্ষিয় লিখিবার আঁবস্তক ১২ করিয়া 

৪1৫ লাইনে 7081781801 ধবিয়া লেখাই ভাল। তাহা হইলে বেশ সংক্ষেপে 

লেখ! হইবে । প্রত্যেক পত্রে যেন নম্বব দেওয়! থাকে । 

ব।ঙ্গালীর প্রা লেখ! ও রাখার দোষ কি? 

এবং তাহার উপায়? 

১৯। পোষ্টকার্ডে পত্র লেখা হয়। ইভা ব্যবসায়েব নীভিবিরুদ্ধ ও ক্ষতিকব। 
কেননা পোষ্টকাও খোঁল। জিনিস-এমন অনেক ঘটন! হয় যে, কার্ডখানি দোকানে 

পড়িয়া আছে-.বাহিবেব অন্তান্ত লোক আসিয়া দেখিয়। গেল--তাহাতে হস্ত 

বাজারের বা মৌকামেব খরিদ বিক্রয়েব এমন সংবাদ আছে, ষে তাহ! প্রকাশ 

হইলে নিজেদেব ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্ত সামান্য কোন সংবাদ 
থাকিলেও পোষ্টকার্ডে কদাচ পত্র লেখা উচিত নহে। এক পরস! বাঁচাইতে 
গিয়া অনেক ক্ষতি হয়। 

২1 এক সাইজের কাগজে পত্র লেখা হয় না। ইহাতে পত্রার্দিব 
ফাইল ভালরূপ থাকে না---হঠাৎ এক বৎসরের একখানি পুবাতন পত্রের 
দূরকাঁব হুইলে, তাহা থু'জিয়৷ বাহিব করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। এ নিয়ম 
ভাল নহে। 

০। ছুই পৃষ্ঠায় পত্রা্দি লেখ হয়। কাগজ বাচাইবাব জন্ত এরূপ রূপণতা 
করা উচিত নহে।--পত্র পড়িবার পক্ষে বড়ই অন্বিধা হয়। এক সাইজের 
প্যাড. (৮54 ) ফাঁবমে কাগন্ধ করিলে বেশ ভাল হয়। 



৪৬ মহাজনন্সথ। | 
বক্ষ 

প্লাস লাস জর সিসি 

৪। পত্রা্দিয় নম্বর দেওয়| হয় না, ইহা বড় দোষ। নঘ্বর দেওয়া 
থাকিলে পুরাক্তন পত্রের নজীর (750609 ) দেখাইবার পক্ষে খুব সুবিধা 

ইয়, এবং সহজে ক্ষম সম কাজ হয়। 

৫1 অধিকাংশ ব্যবসাঁদারের ঘরে--চিঠির নকল রাখা হয় না। অনেকে 
বলিতে পারেন--যে সামান্ত কারবারে অত সরঞ্জাম করিতে হইলে অনেক 
সময়ের ও লোকের দরকার । তদ্বত্বরে আমরা বলি যে-যদি সব নকল রাখিবাঁর 

সমূয় না হয, তাহা হইলে পত্রের মর্ম সংক্ষেপে বাখিতে পারিলে কম সময়ে পাকা 
'কীঁজ হয়। অবন্ত যাহাদের নিক্ষেদের সব কাঁজই করিতে হয়, ভাহাদের অস্থুবিধা 

আছে,-কিস্তু যাহীদের 6৭ জন কর্মচারী আছে, তাহার 'অনীয়াসে করিতে 

পারেন। অথব! যে পত্রের জবাব দিতে ভইবে, তাহাৰ পৃষ্ঠে সংক্ষেপে মর্দ-- 

লিখি রাখিতে পারিলে অনেকটা ভাল হয়। 

৬। অধিকাংশ মহাজন এক লম্বা তারের ফাইলে পত্র, চালাল, চিরকুট, 

বিল, ডাঁকঘরের রসিদ প্রভৃতি রাখিয়! থাঁকেন। ইহাতে বিশেষ অনুবিধা 
আছে। একখানি বিল বা চালান পত্র খুঁজিত্তে হইলে অনেক সময় 
চলিয়া যায়। ইহার সহজ উপায়_-প্রত্যেক বিষয়ের এক একটা ফাইল করুন! 

কেব্ল পত্রাদির একটী আলাদা ফাইল বাঁ ০110এর ব্যবন্ঠা করিলে খুব 

ভাল হয়। 
৭1 বাঙ্গালীর পত্রের অনেক বাঁঞজ্জে কথা লেখ! থাঁকে -'অনেক প্রকার 

গৌরচন্জ্রিক! করিয়। বিনাইয়া বিনাইয় পত্র লেখা হইয়। থাকে । এ দফল সাবেক 

চালের পত্রাদি লিখিয়া সময় ন্ট করা! উচিত নহে। 



তৃতীয় বিভাগ । ৪৭ 

আদশ 

১নং বায়না পত্র 

খরিদদ্নার ও মহাঁজনেব সহিস্ভত কোন জিনিসেব দব দস্তুর ঠিক হইয়া! গেলে 

কিছু টাক! বানাব স্বরূপ জমা দিয়া একটী লেখা পড়া কবিতে হয়-_সেই 
লেখাপড়াকে “বায়ন। পত্র” বলে। যে স্থলে দালালের দ্বাবায় কার্ধ্য হয় 

সেই স্থলে দালালই ছুই পক্ষে লেখ পাব কার্য কবাইক্সা থাকে এবং দীলালেব 
সহি ও থাকে । 

দিন এ সি পা ্ ০ ॥্ 

দি টা নি এ. ক) ঠ টে 

, ী নি ১ ঝি 
আগ তে চট টি সপীগদ বি রি 

রি রর রঃ একী 
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এ 2 ক কদি ৮. ঈ” দি ৪ পর ৯৪ 

জীঙ্গদর্গা 

শরণং 

মান্তবর শ্রীযুক্ত হরিহর শেট 

মহাশয় ব্রাবরেষ 

লিখিতং শ্রীললিতমোহন নন্দী, পিতার নাম ৬ অক্ষয়কুমার নন্দী- সাঁং 

লগ্মীগঞ্জ বাজার চন্দননগর,. কণ্তধান্ত বায়না পত্রমিদং কার্ধযথগেআমার ২নং গুর- 
চরণ সাহার গোলায় যে নাগরা ধান মজুত আছে, তন্মধ্যে পাঁচ শত মন ধান ৫1০ 
পাঁচ টাকা চার আন! মন দ্রর ধাধ্য করিয়! শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে দালালের 

মারফতে কোং নগদ ১*'২ এক শত টাকা বায়না দিলেন। আমি উক্ত এক 
শত টাকা বাকনার স্বরূপ লইয়া, এই বায়ন! পত্র লিখিয়। দিতেছি যে, অদ্যকাব 
তাঁরিধ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মাল ওজন দিব। ওজন হইলে পৰ 

বায়না টাঁকা। বাদে, আমার সমস্ত প্রাপ্য পাই পয়স| দাম চুক্তি দিয়া, এ দিনই 
সমস্ত মাল আমার গোলা হইতে উঠাইয়! লইতে হইবে। যদি আপনি উক্ত 

মাল, উঠাইয়া দা! লন সমস্ত তাহ! হইলে প্রতিদিন প্রত্যেক বৌর প্রতি এক পরম! 
হিসাবে গুদাম ভাড়া দিতে হইবে এবং উত্ত, মালের চুরি, কমি কমতাঁ, বা অন্ 

কোন প্রকার তছরুপাতেব জন্য আমি দায়ী নহি। আর ফ্দ্যপি আপনি 
নির্দি্ঠ সময়ের মধ্যে মাল ওজন না! লন, তাহা হইলে আমি উক্ত মাল বাজার 

দরে বিক্রয় করিয়া, যাহা! লোকদান হইবে তাহ! আপনাকে আইনানুযায়ী দাবী 
হইতে হইবে। দৈৰ দুর্িবপাক বশতঃ যদি নির্দিষ্ট সময্বের মধ্যে এ মাল কোন 
প্রকারে নষ্ট হইয়! খা, তাহ! হটুলে এই বায়নার সর্ভ অনুসারে আমি দিতে 

বাধ্য নহি। এতদর্থে একশত টাকা লইয়া, এই বাঁক্পন! পত্র লিখিয় দিলা 
ইতি তারিখ ১৫ই মান্ন সন ১৩২৬ সাল। 

দালাল শ্রীললিতমোহন নদী 

শ্রীতায়িণীচরণ দ্ধ লক্মীগঞ্জ 
চলননগর 
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হাগুনোট কাহাঁকে বলে প্রথমে তাহাই লিখিতেছি--তাহার পর আদর্শ 
দেখাইৰ। কোন মহাজনের নিকট হইতে চাহিবামাত্র (010-1067)800 ), 

গরিশোধ করিবার কড়ারে টাকা কর্জ লইয়া, মহাজনকে ষে অঙ্গীকার পত্র 

লিখিয়া দেওয়। হয়, তাহাকে “হাগুনোৌট” বলে। ৰে কোন সাদা কাগজের 

উপর লিখিয্া, একখানি /* এক আনা দামের পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্পের উপর 
সহি করিয়া! দিতে হয়। সাক্ষী রাখিতে পারিলে খুব ভাল হয়, না হইলে কোন 
ক্ষতি নাই। এই হ্বাগুনোটের টাক না দিলে মহাজন যখন ইচ্ছা নালিশ 
করিয়া ডিগ্রি করিতে পাঁরেন, "ইহাতে কোন ওজর আপত্তি চলে না। ইহা 

কোন নির্দিষ্ট সমক্পের মধ্যে পরিশোধ করিবার কড়াতে ও আদান প্রদান হইয়া! 
থাকে। বিশেষ বিপদে না পড়িলে সহজে কেহ.হ্াগ্তনোটে টাক ধার লয় না। 

যাহার সম্পত্তি আছে, তাহাকেই লোকে হ্যাগুনোটে টাকা! ধার দিয় থাকে । 

মান সম্ভ্রম বজায় রািয়। গোপনে টাক! কর্জ করিবার প্রটা সহজ পম্থা। সেই 
জন্ত অনেক বড় লোকের পুত্র গোপনে অর্থাৎ ধনী পিতার অজ্ঞানূসারে মহাজনের 

নিকট অধিক সুদে টাকা কর্জ লইয়া বদ্মায়েসি করিয়া টাকা নষ্ট করে, 

শেষে পিতার মৃত্যুর পর, মহাঁজনে সুদে আদলে, তাহার সম্প্রত্তি বিক্রয় করিয়া 

মোটা টাকা আঁদীয় করে। আজকাল কাঁরুলী মহীজনেরা ভারতের প্রতি 

গ্রামে বসিয়া হ্বাগুনোটে বা৷ হাঁতচিঠার উপর টাকার %* ৯ ।* স্ম্দে টাকা 

ধার দরিয়া বেশ ছুপয়স! উপার্জন করিতেছে । সম্পন্তি থাকুগ নাই থাকুগ ; 

তাহারা অধিকাংশ স্থলে লাঁটার জোরেই টাকা আদার করিয়া থাকে । রা | ৰ 



&* মহান-সখা। 
জিপি বিলাসিতা ক ০৭ লালিত পি তি 
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(ক) 

হুগলী 
তাং ২৫ মাথ--সন ১৩২৬ সাল 

আমি শ্রীরামাকাস্ত নন্দী এতদ্বারায় অঙ্দীকার কবিতেছি যে চাহিবামান্ত 

বালী নিৰাসী শ্রীযুক্ত জহরলাল দে মহাশয়কে ২-০*২ ছুই হাজার টাকা, ৰাধিক 

শতকরা ৫৯ পঁচিশ টাকা। হারে সুদ সহিত দিব ।-. 

(খ) 

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে চাহিবামাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ কুণ্ডকে পাঁচ 

শত টাকা (৫**২) বাধিক শতকরা ২০২ কুড়ি টাক! হারে সুদসহ অদাকাঁৰ 
তারিখ হইতে ৩* ত্রিশ দিনের মধ্যে দিব । 

১৮ বৈশাখ-সন ১৬২৬ সাল 
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৩। 18111619111] 

অংশীদার লইয়। কার্ধয | 

অংশীদার লইয়া কার্ধ্য করিতে হইলে, স্থৃধু সুখের কথায় কার্য করা আজকাল 
কাঁর বাজারে চলে না। সে ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ আজকাল খুব কম। এখন 
মুখের কথার যেখানে কার্য হইয়াছে, সেই ব্যবসায় ২।৫ হাজার টাক! লাভ 

হইলেই, একজন অন্তকে ফাকি দিবার জন্য নান। চাল চালিকা থাকেন--ক্রমে 
গুরুতর ভাব ধারণ করিলে, আদালত পর্যান্ত গড়ায়--শেষে কারবারটীর পসার 

নষ্ট হয়। সেই জন্ত গোড়ায় মনের মিল থাকিতে থাকিতে একী আপোসে 
লেখাপড়া করা খুব দূরকার। রেজেষ্টারী করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। 
পরস্পরের মধ্যে ছুইজন সাক্ষীর সহিযুক্ত নিয়লিখিতভাবে পত্র লিখিতে হয়। 
তাহার আদর্শ দেওয়া হইল। 
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শার্গ? 

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমি শ্রীভূষণচন্ত্র পাল। 
পিতার নাম শ্রীসারদী প্রসাদ পাঁল-_সাঁঃ হুগলি, বালি ও আমি শ্রীতারাপদ 
কু, পিতার নাম শ্রীরাথাল দাস কুণড, সাং নৃতনগঞ্জ বর্ধমান, আমি শ্রীহরিদাস 
শেট, পিতার নাম শ্রীদীনবন্ধু শেট সাং সাহাঁগঞ্জ হুগলি, আমরা তিন জনে 

মিলিয়া ভদ্রেশ্বরে মোকামে একটা পাঁচ রকম ভূষি মালের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইলাম। এই ব্যবসায়ে আমি শ্রীভূষণচন্দ্র পাল নগদ ২***২ ছুই হাজার টাকা 
দিলাম ও আমি শ্রীভারপদ কুণ্ডু নগদ ২***২ ছুই নার টাক দিলাম 
ও আমি শ্রীহরিদাস শেট নগদ ২০০২ ছুই হাজার টাকা দিলাম। মোট 
৬০০০২ ছুয় হাজার টাকা মূলধনে কার্ধ্য আরম্ভ করিলাম। বৎসরের শেষে 
কারবারের খরচ খরচা বাদে যাহা নিট (০6৮) মোনফা। হইবে, আমরা সমান 
ংশে ভাগ করিয়া লইব। নিজ নিজ সংসার থরচের জন্য আমরা প্রত্যেকে 

মাসে ৪০২ চল্লিশ টাকার বেশী লইতে পারিব না। আমরা তিনজনে মিলিয় 
সর্বদা! কার্ধ্য চালাইৰ এবং মালাপত্র খরিদ ও বিক্রয়, কর্মচারী রাখ! না রাখা 
প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনজনে পরামর্শ অনুসারে করিব। ইহা' আরও প্রকাশ 
রহিল--যে আমরা আর কোন প্রকার ব্যবসা কাধ্য করিতে পারিব না, 
যদি কেহ নিজের বুদ্ধিবলে, আল্টপকাঁয় কোন খরিদ বিক্রয়ে লাভ করেন, 

তাহাও এই ফারমে জমা দিতে হইবে। ব্ৎসরের শেষে মোনফার টাকা বন্টন 
করিবার পর. যদি কেহ সেই..টাক! ফারমে জমা রাখিতে ইচ্ছা করেন-_তাহ! 
হইলে ফার্ম হইতে তিনি মাসিক ৮* বার আন! শতকরা হিসাবে সদ পাইবেন 
এবং ভী ছুদধের টাকা প্রতি মাসে বাহির করিয়া! লইতে পাঁরিবেন। ভগবান না 



তৃতীর বিভাগ । ৫৩ 
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করুণ, দি ছর্ভগ্যক্রমে এই কারবারে আমাদের লোকসান হয়, তাহাও আমর! 

সমান অংশে সহ্য করিব। এতদর্থে নুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আমর! এই পত্র 

তিনজনে লিখিয়! দিলাম। ইতি ১ল। বৈশাখ, সন ১৩২৬ সাল। ; 

, সাঙ্গী-_ শ্রীভৃষণচন্দ্র পাল 
শ্রীহরিচরণ দে সাং হুগলি, বালি। 

মোং হুগলি । শ্রীতারাপদ কু, 
সাক্ষী সাং নৃতনগঞ্জ, বদ্ধমান। 

আীনগেন্্রনাথ দে শ্রীহরিদাস শেট 
সাং ভদ্রেশ্বর | সাং সাহাগঞ্জ, হুগলি । 

ব্যবসাদারী পব্রে নানাপ্রকার বাজে কথ। ও গৌরচন্দ্রিক করিবার কোন 

আবশ্তক নাই। ঠিক যেটুকু কাজের কথা সেইটুকু হইলেই যথেষ্ট--এখানে একট 
নমুনা! দিলাম । 
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৫৪ মহাজন-সখা । 
সপ সপ পাপা পনত্পস্সবা্ি সপন স পউামিএপিপস | সপ সাপ সা শর সপ সির পি সি | পিছন শি পপির পিন সপ কানন স্থাবর স্পিন 

লং ২৫ 

মান্তববেষু-- 

আপনার ১৫শে আশ্বিনেব পত্র পাইয়। সমাচার জ্ঞাত হইলাম । 

১। চাউল ২৫০ বৃস্ত। ৪৮%৭ দবে খবিদ হইয়াছে --অব্য ওজন ভইয়। বোঝাই 

ভইবে -বসিদ পাইলেই পাঠাইম। দিব । 

২1] মন্ুরি পঠাইব লিখিয়াছেন, বাঁজাব তেজি হইবাব সম্ভাবনা, অতএব 

দ্বিতীয় পত্র না পাইলে পাঠাইবেন না । 

৩। টাকা কল্য বেজেষ্টাবী কবিব এবং বাকী টাকা আগামী সপ্তাহে পাঠই। 

দিব। নিবেদন মিতি--.২৭শে আশ্বিন ১৩২৫ সাল। 

নিঃ শ্রীরাজকুমাব শেট 
মোং হাসখালি। 



চতুর্থ শিভ্ভাঙ্গ। 

রেলওয়ে। 

ইস্টু ইগ্রিক়া রেলওয়ে সম্বন্ধে কতকগুলি জাতব্য বিষয়। 

ব্যবসা করিতে হইলে রেলে মাল চালান সব্ষন্ধে কিছু কিছু নিয়ম জান! 

আবশ্যক, নহিলে কার্ধ্য চলে না। তবে রেলের গুড স্ টেরিফে যেরূপ আইন 
কানুন আছে, তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারেন না; যাহার! ইংরাজি ভাষ! 
তালরূপ জানেন, তাহারাও সহজে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না) 

কাজেই মোটামুটী কয়েকটী বিষয় এখানে লিখিত হইল। পাঠকের উৎসাহ 

পাইলে, পরে আরও বিশদভাবে লিখিতে চেষ্ট! করিব। মহাজনী কার্য 
অনেক দিন লিপ্ত থাকিয়া, আমাদের যতদুর অভিজ্ঞতা আছে+ তাহার মধ্যে 

যেগুলি নিত্য আবশ্ঠক, তাহাই দেওয়া হইল । 

আমরা মোটামুটা বুঝাইবার জন্ত কেবল ইষ্ট ইপ্ডিয়। রেল কোম্পানীর 
" নিক্মাবলী এখানে দিলাম । তবে বি, এন,' ডব্লিউ, এবং ই, বি, এপ, 

রেলগুদের মোটামুটী অনেক রেটে সাদৃশ্ত আছে,--তাহা ছাড়! এ সমস্ত 
রেলওয়ের নিয়মাবলী লিখিতে হইলে,' এই ক্ষুঞ্ন পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি 
হয়; কাজেই সংক্ষেপে যতদুর পাঁরিলাম, এই পুস্তকে লিখিলাম। রেলের 
মালবারু, টিকিটবাঁবু ও ষ্টেসন-মাষ্টারের সহিত সন্ভাব রাখিয়া! কার্য করিতে 
পারিলে অনেক আবশ্তকীর বিষয় অনায়ামে জানিতে পারা যায়। তবে তাহাদের 
“পেটে না৷ খেলে পিটে সয় না” কাজেই কিছু দক্িণান্তের ব্যবস্থাও করিতে হয়; 
তাহ! হইলেই.তাহারা সন্তষ্ট থাকেন। .রেলের ঠিক আইনমত কার্য করিতে 



র্ 

রে মহাজনস্গখ। । 
ঠাপ জরা তা ভি সলিল পলা ৮ ৬ সি ৭ ৯ কে পিন পাস্টিলী লাস রিনা অনিল অলি কট দিবস শসর্লী পা তিডি সি লিপ উন সি লস লী লি রা ৫৯৯ রি 

গেলে চলে ন না আইনের নান! ফের; সে সকল বাবুর! ভিন্ন খ্বন্ত কেহ 

সহজ্জে বুঝিতে পারেন ন' । 

সাধারণতঃ নিয়লিখিত মত ক্লাপরেটে মালের চার্জ 

হুইয়! থাকে । 

৮ 

১ 

9, হা 55 85 ৯১ 

্ 
ত ৯» র নত 55 9১ ৪5 

৪ 

৪ % €&. 2 % % 

€ শি ১ ঞ্ী ঞ্ঠ 5 

নি 

টি ৯ ই ১১ 52 ১ 

মোটামুটী এই করপ্রকার ক্লাসে মাল চার্জ লইয়া থাকে । তবে জিনিসের পরিমাণ 

বুবিয়া এবং মাইলের দূরত। বুঝিয়া ইহাপেক্ষা অনেক কম ভাড়ার গিয়া থাকে ; 
তাহাকে 5050121 01855 শ্রবং 50815 17265 বলে। সাধারণতঃ কোন্ 

জিনিস কোন্ ক্লাসে চার্জ হইভে পারে, তাহার একটী মোটামুটা তালিকা 

পরে দিলাম। 

পাঠিকগণ নেইটা দেখিয়া॥ অনেক জিনিসের ক্লাস বুঝিতে পারিবেন, 
এবং ষ্টেসনের দূরত1 অনুসারে “মাশুলের রেট-টেবিল” এ মাইল দেখিয়া, 
ব্রেকের ( খুচয়া মালের ) ভাড়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। এইটুকু 
বুঝিলে, মহাজন অনায়াসে এই পুস্তক দেখিয়া, মোটামুটি - পড়ত করিয়া 

লইতে পাঁরিৰেন। 
৮ 



কতকগুলি নিয়ম।বলী ৷ 

১। এক ্টেশনের জন্য পাঁচ রকম মাল (বিক্ষোরক জিনির্স ব্যতীত ) 

যদি ৮১/ মণ ওজন হয়, তবে কোম্পানী একখানি গাড়িতে বোঝাই করিয়া 
পাঠাইস়। থাকে, তাহাতে মালের তছরূপ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাহা 
না হইলে অর্থাৎ উক্ত ৮১/ মণের কম হইলে, তাহা ভ্যান গুডস্ গাড়িতে 

পাঠাইয়া থাকে; তাহাতে মাল অনেক স্থলে চুরি ও নষ্ট হয়, অথবা! জংশন 
স্েসনে গিয়া দেরী হয়। সময় মত না পৌছিলে কোম্পানী তাহার জন্য দারী 
নহেন। তবে ৮১/ মোৌনের কম হইলে, যদি ৮১/ মোনের ভাড়া দেওয়া যায় 

তাহ! হইলে একখানি গাড়ি পাওয়া যায়। 
২। সকল রেশন হইতে প্রেরিত মালের রেটের একটা নিক্মাবলী আছে 3 

কিন্তু হাওড়া হইতে যে সকল মাল চালান যায় বা হাওড়াতে পাঠান যাঁষ, 

সর্বাপেক্ষা তাহার কম রেট আছে। 
৩। খুচরা মালে এবং পুরা গাড়িতেও €৪:2)1781 টার্মিন্তাল্ নামক 

একটা মাগুল আঁটীয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাদের পুস্তকে এটুকু আঁটা 
থাকে ; তবে কতকগুলি মালে টার্মিন্তাল লাগে না উহাদের পুস্তকে তাহার 

একটী তালিকা আছে। মোটামুটী এইটুকু বুঝিয়া রাখুন যে, ৭৫ মাইলের 
নীচে হইলে মণকরা ৮ পাই লাগে এবং উহার উপর লাগে না। কাটর৷ 
মাল সাধারণতঃ যাহী ফাষ্ট ক্লাসে চার্জ হয়, প্রায় তাহারই টারমিন্তাল. 
লাগে লা। | 

৪1 গুডস ট্রেণে মাল পাঠাইতে হইলে 18 সেরের কম-ওজনের মাল, 
পাঠান চলে না এবং ॥* আনায় নীচে মাগুল চান হয় না; তবে মালবাবুদের 

ইচ্ছ। হইলে, 18 সেরের কম মালও চালাইয়। দিতে পারেন। ১. 



৮ মহাজন-সখা। 
রাজি ৬০ সলনি সি, পি উট লস লিপ পিস পিস সাল এ উদিত উল পপি চাক সিকি রক 

খু 

৫1 10110919001] 7909. 7 

ইহার বাঙ্গাল! ঠিক জানিনা ; মোটামুটা এইটুকু বুঝিয়! রাঁখুন। মনে করুন ? 
৩৪*/ মণ মাল হইলে এবং ২০* মাইল হুইলে, কোন জিনিসের 529০12] 

অর্থাৎ কম রেট হয়, জিনিস ও বোঝাই হিসাবে মালের মাশুলের ০185919086100) 

অনুসারে রেট হয়। অর্থাৎ 1২ পাই রেট হয়; কিন্তু উহ! ফাষ্ট ক্লাসে চালান 

দিতে হইলে 1/৭ পাই রেট লাগে। এখন আপনার মাল ও মাইল-এজ যদি 
কম হ্য়, তাহা হইলে উপরোক্ত 01500691120 অনুসারে ৩৪০/ মণ ও 

২০০ মাইলের মাগুল দিলে ।২ পাই রেট হইবে। 

রিক্ষ -নোট-_8880. ০৮০. 

এই রিস্ক নোটে রেলকোন্পানী মহাজনকে নাগপাশে বন্ধন কবিয়। থাকেন। 

সাধারণ মাশুল অপেক্ষা ইহার বেট কম; কাজেই মহাঁজন কম পড় তাৰ লোভে 

এই রিষ্ক নোটে মাল পাঠাইরা থাকেন। কোম্পানিরও ইচ্ছ। যে, মহাজনে 

রিস্ক-নোটে মাল পাঠায় । রেলের রিষ্কে মাল পাঠাইতে হইলে, মালবাবুরা 

নান! রকম ফ্যাকৃড়া বাহির করেন। নিরীহ ও অশিক্ষিত মহাজন তাহাদের 

সঙ্গে তর্ক করিতে পারেন না, কাজেই বাধ্য হইয়। রিক্ক-নোট দেন। 

' রিস্ক, নোট ছুই প্রকার, যথা 

(ক) কোম্পানীর রিস্ক,( 31155 7২15 ) অর্থাৎ সে মালের কোন 

তছরুপাত হইণে, তাহার জন্ত রেল কোম্পানী দায়ী। 

(খ) নিজের রিস্ক. (0%০515 8190 অর্থাৎ মহাজনের নিজের দায়িত্ব। 

ইহাতে রেলে মাল বোঝাই করিবার কালীন বা খালাস করিবার কালীন, বদি 



ছি ডি ৮7 পাগলা 6৮ ল সিভি তার ড/ না অসিত 

রা মালের কোন প্রকার তছরুপাত হয় বা ভাঙ্গিয় যায় বাঁ কম্তা হয়, তাহার জন্ 

রেল কোম্পানী দায়ী নহেন। 

তবে কতকগুলি রিস্ব-নোট আছে, যাহার জন্য কোম্পানী দারী; কিন্তু 

মালের কম্তা হুইলে অনভিজ্ঞ মহাজনের পক্ষে আদায় করা কঠিন হইয়! 
উঠে। আমর অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, রেলের রিস্কে মাল দিয়া, তাহার 

কম্তা। আদায় করা কঠিন হইয়! উঠে। 

রিস্ক -নোট দশপ্রকার আছে, যথা £-_ 

8১ 13) 010, চ) দা, তে) মু) 50, 

£&, এ রিস্ক এনোট কাহাকে বলে? 

যে সকল মাল পুবাতন বোরাতে প্যাক অথবা ভাঙ্গা-চোর। বাঝে 

প্যাক হয়, যাহাতে মাল বোঁঝাই হইবার কালীন মাল বাঁভিব হইয়! যাইবার 
সম্ভাবনা, অথব। যে সকল জিনিস আল্গা বাঁধা হয়, তাহার জন্য “4” ফারম 

দিতে হয়। 
7, যে সকল মাল সাধারণ রেট অপেক্ষা অনেক কম রেটে বুক হয়, 

যাহার দরুণ মহাজন নিজের দারিত্বে মাল পাঠায়, সেই সকল মাল “বি, 

ফারমে দিতে হয়। ইহার তগুরুপাতের জন্ত, রেল কোম্পানী কোন প্রকারে 

দারী নহেন। 
(১. মহাঁজনের ইচ্ছানুসারে বর্দি খোল গাড়িতে 0087 ৫৪০২ মাল 

বৌঝাই হয়, সেই মাল “নি' ফারমে দিতে ভয়। যখন গাড়ির অভাব হয়, তখন 

মহাজন বাধ্য হইয়া “সি” ফীরমে মাল বোঝাই দিয়া থাকেন। কাজেই 

কম্তার জন্য কোং দারী নহে। 

1). যে সকল দ্রব্য সহজে জলিয়। উঠে ( 6%010515 2:0$0165 ) 

সেই মকল জিনিসের জন্য “ডি” ফারম দিতে হয়”; যেমন বারুদ, কেরোধিন 

তৈল, ইত্যাদি । 

17, হাতী ঘোড়। প্রভৃতি পাঁঠাইতে হইলে "ই+ ফাঁরমে দিতে হয়। 

চু. ইহাও চু কারমের মত। ৃ 



৬ মছাজন-সখ] | 

ডে. «জি ফারম দিলে * 10৮” ফারম হ্য়মাস পধ্যস্ত 

চধে। 

“এইচ” ফারম দিলে “3” ফারম ছস্জ মাস পধ্যন্ত চলে। 
20 পড়ি” ফারমের অপেক্ষা যে সকল জিনিশ সি রিস 

উঠে। তাহার জন্য ১ ফারম দিতে হয়। 
1 %, দএক্স” ফারমের ছয় মাস মিয়াদি ফারম। 

৭। মাশুল দিবার নিয়ম । 

মাল-গুদামে মাল চালান দিতে হুইলে, অধিকাংশ স্থলে মাল খালাস 
করিবার কালীন মাশুল দিতে হয়। কিন্তু অনেক জিনিস আছে যাহার জন্য 

রেল কোম্পানী অগ্রিম মাশুল আদায় করিয়। থাকেন ; যেষন কীচা তরি- 

তরকারী, ফল, মাথন, ঘি, মিষ্টান্ন খালি টান, ভূমী, খালি বাক্স ও ঝুঁড়ি, প্রভৃতি। 

৮1 107061070167 73070. 

ইন্ড্েম্নিটি বড. কি? রেলের রসিদ হারাইস্»। গেলে ॥০ আনা দামের 
[80619110 8074 কাগজে দহি করিয়া, মাল ছাঁড়াইতে হয়; কিন্ত রসিদ. 

যদি প্রেরকের নামে থাকে, তবে প্রেরকের নিকট হইতে ষ্টেশন-মাষ্টারের 

উপর ডাকয়োণে একখানি আদেশপত্র আনাইতে হয়। 
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ল্পর্াছিক উঠ টি সিল তিল অর্প সিল সপ পাস্তা জল তী $ লসিবস্ফিতাস্ টিসি ৮৯ ৮৯ লাখ পো লী দর রা লাইট সি লিলা পাস পি লাস্ট ল সি দিলি জাসদ উির্লা নি ৯ 5 লামপাসিপীছ লাঈপল (পল 

ট 

৯ | (0191708 102 7910779. 

কোম্পানীর উপর দাবী । 

রসিদে মাশুল কম লেখ! থাঁকিলে অথবা রেট কসিতে ভুল হইলে, কোম্পানীর 
কর্মচারীরা আগ্রে মাশুল আদায় লইয়। মাল ডিলিভারী দিয়া থাকেন ? কিন্ত 
মাণুল বেশী লেখা থাকিলে, তাহারা সহজে ফেরত দেন না । কিন্তু রেলের 

আইন অনুসাবে তাহারা আদান প্রদান কবিতে বাধ্য। কোম্পানী জানিয়। 

শুনিয়। কিছু বলেন না; এইটা তাহাদের ব্যবসায়ের চাতুরী। তাছাড়া, যদি 
মালের কমিকম্তা হয়, তাহাও সহজে 1২০70811. লিখিতে দেয় না। ছয় মাসের 

ভিতর দাবীর দরখাস্ত না করিলে, আর দরখাস্ত মঞ্জ,র কবা হয় নাঁ। সাধারণ 

মহাজনের! অনেকে ইংরাজি ও রেলের আইন-কানুন জানেন না) কাজেই 

অপরের দ্বারায় দরখাস্ত লেখাইয়া৷ সহজে আদায় হয় না। ইষ্ট ইগ্ডিয়। রেল 

কোম্পানীর হাওড়াতে 0151005 58195710051705101 এর নিকট, 14, 73, 

চ২%.র কয়লাঘাটে "12500 [1508507এর নিকট, 3, টব. 2২7. (9005 

501367106617091/0, 98109] 1২০901) 0210865 7 এবং ৪. বত 

[২১01550 81909210010 প্রভৃতি ঠিকানার দরথাস্ত পাঁঠাইতে 

হয়। চিঠিপত্রের ঘবারাঁয় টাকা বা ক্লেম, আদীয় না|! হইলে, সহজে লোকে 

আদালতের আশ্রয় লইতে চায় না) হয়ত ১**২ টাকার ক্লেমে ৭৫৯ টাকা 

কোম্পানী দ্রিতে রাজি হয়; কাজেই মহাজন লোকসান স্বীকার করিয়া এ 

টাকা লইয়া থাকেন। আমাদের এখানে রেলের দরখাস্ত ও আদায় করিবার 

রে বিভাগ আছে। আমরা অনেকদিন ধরিয়া এই কানু করিয়া 

আসিতেছি। টাকা আদায় করিয়। দিলে, নিয়লিখিত হারে কমিশন লইয়া 

খাকি $-যখা ৯৯ টাকা হুইতে ১৬৬ টাকা পর্যাস্ত ১২ তদুর্দে প্রতি 



৬২, মহাজন-নথা রা 
শামি) দর সিন, টাদিপশ সি তি আসি ঠা ঠািনী ফসকে ৯৫ সি লিড তা তি বাসি সা রিপা ন স ৭1 করো রাবারেজোরিরহাররেরে 

টাকায় +/৭ আনা। আবশ্তক হইলে পত্রে ছারা সংবাদ দিতে 

পারেন। 

১০ [ন9%ঘট 0]]ঠে £১7010198 

ভারী জিনিম। 

বেলে ভাঁরি জিনিস (যেমন কয়লা, মেট! কাষ্ঠ, কলের কোন অংশ 

কল প্রভৃতি ) পাঠাইতে হইলে মহাঁজনকে বোঝাই ও খালাস করিয়া দিতে 

হয়। যদি উবার জন্য 0:27 ক্রেন আবশ্বক হয়, কোম্পানীকে সংবাদ ও 

খরচা দিলে, ক্রেন্ দিয়া থাকেন। এ সকল বন্দোবস্ত স্থানীয় মালবাবুর সহিত 

করিতে হয়। সাধারণতঃ ক্রেন চাঞ্জ টন প্রতি অর্থাৎ (যত টনের ক্রেন 

দবকার হইবে তত টন) ২২ টাকা খরচ দিতে হইবে। যদি টনের ব্যবস্থা 

করা না হয় এবং গাঁড়ি আঁসিয়! ভাড়াইয়া থাকে, ভাহা হইলে প্রতি ঘণ্টায় 

৮ পাই প্রতি টনে ডিমারেজ, দিতে হইবে । সেই জন্ত গাঁড়ি পৌছিবার পূর্বে 

ষ্টেশন মাষ্টারকে ক্রেনের জন্/ দরখাস্ত করিয়া! রাঁখিলে ঝান্বাট, থাকে না এবং 

ডিমারেজ. দিতে হয় না। পূর্বাহছে দরথান্ত দিলে ৰেল কোম্পানি তাহার ব্যবস্থা 

করিয। থাকে । 

১৯। ডিমারেজ্ রেট। 

সাধারণতঃ মাল গুদামে মাল খালাস হইবার পর ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডিমারেজ! 

লাগে না, . তাঁহার পর ভিমারেভ, দিতে ইয়। কিন্তু উহার মধ্যে যদি 

বড়দিন ( (18150107085 199), ছোট দি ( (30০00-01097 ) ও রবিবার 

পড়ে, তাহা! হইলে তাহা গণনার মধ্যে গন্ত হয় না। তাহার পর ** আনার 
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কম যদি হয়, তাহা! হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন।২ মালে ভিন্ন।২ ব্ূপ 
রেটে ডিমারেজ্স. লওয়! হুইয়। থাকে । মোটামুটা মন করা প্রত্যহ ছুই পাই আন্দাজ 
ডিমারেজ. লাগে। কয়লার গীঁড়ি, বালির গাড়ি, কেরোসিন তৈলের গাড়ি, 
খনিজ, দ্রব্যের গাড়ি, কাটের গাড়ি প্রভৃতি গাঁড়িতে ঘণ্টা হিসাবে ডিমারেজ, 
লাগিয়া থাকে । অতএৰ এ সকল মাল পৌছাইবার পূর্বে সর্ধ্ধা ছ্রেসনের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাঁবড়াতে ডিমারেজ, রেট ম্বতন্ত্র। এখানে 
হাবড়ার সম্বন্ধে কিঞ্চিত আভাস দেওয়! হইল। 

ভূষি মাল অর্থাৎ চাল্, ধান, কলাই, ডাল প্রভতি মাল গুদামে খালাগ 

হইলে প্রথম ৪৮ দ্বন্টা ডিমারেজ লাগিবে না, তাহার পব পাঁচ দিন পর্যন্ত ছুই 
পাই প্রতি মনে ডিমারেজ, লাঁগিবে। তাঁহার পর তিন দিন পধ্যস্ত ছয় পাই, 
হিসাবে ডিমারেজ. লাগিৰে--তাহার পর এক আন! রোজ লাগিবে। 

চামড়া, পাথর, তুল প্রভৃতি ৪৮ ঘণ্টার পর ভিমারেজ. দিতে হয়। তুলা বোরায় 

ভর্তি হইলে এক আনা মন--পাঁক1 গাঁট বাঁধাই হইলে ২ পাই মন লাগে। 
চামড়া প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রিন তিন পাই রেট, তাঁহাব পর ছয় পাই হিসাবে ডিম. 
রেজ. লাগে। ধাতুর জিনিষ বথা পাথর, বালি, মা, স্ুরকি, কয়লা চুণ ইত্যাদির 

২৪ ঘণ্টার পরে ছয় পাই মনে ছুই দিন পর্যাস্ত চাঞজ্জ হয়, তাহার পর মনপ্রতি দিন 

এক আনা । পুরা গাড়ি (সি]। ৮8200) হইলে বাত্রে ডিমারেজ, হয় না-দিনে 

৮ পাই প্রতি টনে ও প্রতি ঘণ্টায় ঘতক্ষণ না মাল খালাস হয়, সেই হিসাবে ডিমা- 

রেজ. দিতে হয়। এই সকল ডিমারেজ. দিয় ও মহাঁজনেব মাল হাঁবড়ার গুদামে 

রাখেন। বিশেষ বিবরণ আমার লিখিত “মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব” নামক পুস্তকে 

“হাবড়া” বিবরণে দেখুন । | 

ই আই, আর, রেলের ভাড়া । 

“্মহাজন-নখার” প্রথম সংস্করণে হাওড়া হইতে কাল্ক। পর্যন্ত ব্বেলের মাইল 
ও ভাড়া দিয়াছিলাম। কাগজের দুমু'লোর জন্য ও বিশেষ আবশ্তক ন! থাকায় 

এবার শ্রাহা দিল লা। প্রতি ঘরে ঘরে পঞ্জিকা! আছে, তাহা! দেখিয়া 
লইবেন। | 



কোন্ কোন্ মাল কি ক্লীসে যায় তাহার একটা 
মোটামুটা তালিক! এইখানে দেওয়া গ্েল। 

জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে। | জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে। 
আঁবিব ২ নুতন বোব! ১ 

1 ১০৪, 

২৭৮ ২ 

মোনে 25181 | বাশ ২ 
1706 আছে ১০, রম 

খাচা 1 ২0০, - 
885৬০ 1 ৩0. ঘ লোহাব কড়ি ২ 
ফট কিবি ৯ বিছানা ৩ 

আমছুব ২ পিতলেব খেলনা ৫ 
আমল], আমলকী র্ পান তু 

যৌবী ও খু 0). ্ী 

য্ধ ডাক্তাঁবী ও ৩ সুপাবি এ, কশবন 
প্রভৃতি পিদ্ধি ৫ 

পোষাক পরিচ্ছদ ৩ বাইসাইকেল ছুই 1 ৫ 

আবারুট ত মণের মাশুল যাহা ৪ 00. [২ 

ছাই ১ কম্বল ২ 

হিং ২ | জৃতা ২ 
শং হাড় ও হাড়ের গুড়া ১ 

আটা | ১০, 

গাঁড়িব চাকা, চে 1 খালি শি | ১ 0১, তি, 

0. ৮. চিহুগুলিতে কম মাগুল লাগে, কিনতু মহাজনকে রিষ্ব. টি তে 

হয়। বাছাতে চিত নাই, ভাহা রেপ-রিক্কে যাইবে। 
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দিনিদেব নাদ কোন্ ক্লাস হইবে। | জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে 

কাঠের খালি বাক্স ু খালি পিপা পু 
| ১০. ছ. ১০0. %, 

ছুষি, ্ ২ ও টা 
পিতলেব বাঁসন টা ১:০৪. 

র্ টু | | বিলাঁতি মাটা 
রুট ও 

৩ 

ইট ১ চাবপাই খাট 1 
বাতি টা ২৫0, 

৩ ী 

হা [ প্যাক করা 
২0. ঘং ২০) & 

মোমবাতি ৩ 
/ ৮ ৪/ 

। বেত ২ ১ 

রি চিড়ে রি 
0 | ২). [২ দেশী চুরুট ৩ 
নিও তি এ বিলাতি ৪ 

) ঘড়ি 

কারপে আলি রা ] ২০. £ লব ] 
২00. &. 

গাড়ি ৪ চাঁক। ২৭ রে চ্ রে করল] ১ 
মনের হ 

ইহার গাঁড়িব রেট খুব কম 
এ ২ চাকা | « আছে। 

মণের চার্জ হইবে নাবিকেল ২ 
গাড়ি খুলিয়া ২**/ মণের ভাড়া দিলে এক | ২ রর নাই ] * 1 ২1 গাড়িতে ৩৮*/ মণ পর্যন্ত বোঝাই 



ডি যহাজন-বখা 
সম এসি নসটিপসিগাসিপ স্ধিগজলিদ 

সি বাসটি পি সবি ৬৯ পপি পিসি পি স্টিসি 

ি্পীিজসসর ৯4০৯ সিলসিলা এ শি ৯ 

ক 

দেখ! মাক) তাহার টিকার জিনিসের নাম (কোন ক্রাম হইবে। 

'সড়ে। এক গাড়িতে দশহাজার ঘাস । ৮১ ২ 

রী র্ ১ 

জিনিলের নাম কোন্ ক্লাসে হইবে । প্রেসক 
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সন জি বালী এ জি ৯৭৫ নাস্তা উপ 

ছিনিনের নাম (কোন্ লাস হইবে 

ছাগলের চামড়া-- " 
গু 
ভিজা 

চর্বি 

পুরাতন বোবাব 

বাগ্ডিল 

/ 

তা 

কামারের জাতা 

চামড়া গু (০৫- 

0181 1250) আছে 
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ঞ 
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7266) আছে 

জিরা 

পাট (1০9১৩) 

এ প্রেসকর! 

কেবোসিন তৈল 

প্রু ৭৬" 

গালা 

গাল! গুড়া 

লিমনেড, 

চুণ (১০০০1ন! 

1206 আছে 

লগেজ জিনিস 
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দিয়াশলাই 
ওষধ বিদেশী 

জত্র প্যাক 

হী গুড়া 

কলের চিনি 

মাত (8060151 

1966) আছে 

হরিতকী 
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ঠে *৮ 4 & 

1 

গেট তি 

8 

রা 

শা 

0 হি 47 লি হিলী 

(9, তি, 

প 



০৪ 
মা উপ গা ০ পিপি 

খৈল (5780151 ] 

181০ আছে 

স্". ( 
| 

ৃ 
ৃ কাগজ বস্তা 

৪. লি সিসি সী রি 

মহাজনস্মগ।। 
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জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে। জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে। 
চে 
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ছবি 7... & 

ফ্রেমে স্বাটা 

পিস্ গুভস্ 

ভাল প্যাক কব! € 

তাল প্যাক নাই ৫ 
৮ 

ক ৃ ২ 0). 

চিনামাটিব বাসন ৪ 

আলু ( 91020191 ৃ + 

1806 আছে ১60). 1, 

মি আলু ১:০0. 2, 
ৈ 

পদ. ( ছু 
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প্রেস করা ১ 

অন্প্রেস ম্ 
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 ' 
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শিক্ষ, ভেলভেট্ 

উহার সুতি 



চতুর্থ বিভাগ । ৬ 
পদক ক এপ পক পা দি 

৯০ িপসপিপরিসপপিপানিপর সিল এ ৯ পাও ন্নলী জিাপিসপণী ্ শালীন রা এর পর পনি 

রা দিনরাত 

জিনিসের নাম কোন্ ক্লাদ হইবে | জিনিসের নাম কোন্ ক্লাস হইবে। 

সাবান রি তাঁমাক (91০০19) 1 
খু 1 0. &. সুজি (5060191 | ২ টিটি ণ 

186 ) আছে ও 0. তি, 

বার্ণিশ সুরৃকি [ ও 
( ৩) 

সাধাবণ মাল 
ৰ 8 

( ২০0. ৭. সিন্দুব 
্ 1 ৩ 0.1. 

মণিহাবী জিনিস ৫ চা 

টড প্রেসকবা ৃ জবা 
ূ ইসপগুল হ্ 

পচা ও ফলেব বিচি 

দেশী চিনি ৯ প্র যথা--শশা,তবমুজ | ১ 

সাজীমাটা (5৫- ] কাকড়ি প্রভৃতি ৃ 
৯ 

০017] 1516 আছে ঝুড়ি কুলিদের ২ 

সতবঞ্চ। এ সর্ধবকম ৪ 

মিষ্টা্ € ১ 

ৃ চর্ধ্রি-- ঘিএব মতন 1 

ূ ্ ূ 
স্ব 

্ ১০. %& 

তুলার স্থৃতা ৪ 

উলের ৪ 
টাল ৪ কেবল ফাষ্ট ফ্লাস। 

৩) 
্ জমান মৌয়া 

বাক ৃ 

০ মৌরী বীজ 
নুতন টান ৪ বাবুল, জৈ 
& ২ রেড়ী ।  'চিনি 

্্ এ 

রা [ ৯:০0. ঘর, কুহ্থমধী . টাকীগুজড় 



হুড়হুড়া। বীজ 

কালাজিবা 

খুবিয়! 

খস্থস্ 
তিল 

মেথি 

ন্জৈ 

নিমবীজ 

পৌস্তদাশ। 

মূলাব নীজ 

বাই 

সাশুদানা 

হাবাবীজ 

তোকমাবি 

ভূষী 

খড়ি 

ডাল 

বত শ্রকাব ভুষিমাল আছে, 

মোটামুটী কয়েকটা জিনিসেব তালিকা দেওয়া হইল। 

সমস্ত বিষর খুঁটিয়া দিতে হইলে, পুস্তকেব কলেবৰ বৃদ্ধি হয়। ইহাঁপেক্ষ। 

যহাব। বেশী কিছু সংবাদ জানিতে চান, তাহাবা স্থানীয় ক্লেসনেব মালবাবুব 

হিত পরামর্শ মতে কার্য কবিবেন » কাবণ বেলওয়ে গুঙস্টেবিফ দেখিলে 

সহজে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। 

জব 

ব্হ্ড় 

খেল 

গভ 

শোব গৌজা 

তা 

অধিকাংশই ফাষ্ট ক্লাশ বেটে যায়। 



91060181 (61855 (10005. 

কয়েকটা মালের পূরা-গাড়ির রেট ও তাহাব নিয়ম এই স্থানে দেওয়! গেল। 
আবশ্তকমত হিসাব করিয়! দেখুন । 

ভূমী মাল, 

ভূসী মাল বলিলে (79175 হি বোঝায়--অর্থাৎ বুট, গম, তিসি 

সরিষা, চাল, ধান ইত্যাদি । এই সকল জিনিস ৪**/ মোন হইলেই সকল 

ষ্রেসন হইতে একটী 379০191 রেট পাওয়া যায় । তাহ! ছাড়া ষ্টেসনের গুরুত্ব 

বুবিয়া৷ 51১০০817816 অপেক্ষা আরও কম রেট আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
পাটনা, কানপুর, এলাহাবাদ, চান্দাউসি, আগৃবা ও ডিল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে 
বিশেষ 36081 1866 আছে (বলা বাহুল্য সমস্ত হাওড়াঁতে মাল পাঠান 

চাই ) আবার পঞ্জাব প্রদ্দেশ হইতে খুব বেশী মাল রপ্তানি হয় বলিয়। বিশেষ 

31090191] 18 আছে। তিসি সধ্বন্ধে আবার স্বতত্ব রেট আছে। উত্তর 

পশ্চিমাঞ্চল হইতে তিসি যাহা কলিকাতার দিকে চালান আইনে বলিয়! 
হাঁওড়। ও খিদিরপুর ডকের জন্ত খুব কম মাশুলের একটী 52018] £85 

দেওয়। আছে । আবার রেপি ত্রাদাসের যে সকল 09/-889727 আছে-- 

তাহার জন্য ও 3960191 181৪ এব বাবস্থা আছে। 

ইংরাজ সওদাগরের যেখানে নানাপ্রকার কল (20111 ) আছে, তাহাদের 

[মিলের কীচা মাল--অর্থাৎ যে মালের আবাব মিলের মাল উৎপন্ন হয়--তাহার 

জন্ত কলওয়ালারা 51১30191 7805 করাইর। লইয়াছেন। 

সর্বাপেক্ষা কয়লার মাশ্ডল খুব কম রেটে বুক (০০৮) হয়। রাণীগঞ্জ, 

ও মানভূম জেলার মধ্যে যে সকল করলা খাদ আছে--সেই সকল ছ্রেসন 



২ মহাজন-সখা। 

হইতে খুব কম রেটু আছে,--বিশেষতঃ যে সকল কয়লা খিদিরপুর ডকে 
চালান যায়--তাহার জন্য 9160191 185 আছে। বিলাতি জাহাজের 

ভাড়ার ম্বাগুলের তেজিমন্দা হইলেই কয়লার বেটের পরিবর্তন হইয়৷ 
থাকে, সেই জন্ত কয়লার বেটের £8৩ 1156 জর্কদাই পবিবর্ুন হইয়া 
বাহির হইয়া থাকে । | 

, এইবাৰ আমরা হাবড়াব রেটেব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবিব। হাবড়ার 

আন্ত অনেক জিনিসেব নানাপ্রকাব 91901911৪05 আছে, কেননা ভারতের 

উৎপন্নজাত জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বামক্কঞ্চপুরে 
চালেব আমদানি প্রচুর পবিমাণে বেলযৌগে, নৌকায় ও ই্রামাবে হইয়। থাকে 
বলিয়া, ইষ্ট ই্ডিয়া রেল 'কোম্পানি অন্তান্ত কোম্পানিব সহিত প্রতিযোগিতা 

করিবার জন্ত কেব্ল বামকৃষ্জপুরেব জন্ত কম বেট কবিয়াছেন। 
কেরোদিন তৈলের একটা স্বতন্ত্র রেট আছে। আজকাল তৈলেব 

ইংবাজ সওদাগবগণ ভারতেৰ প্রসিদ্ধ বাজাবে কেবোসিন তৈলের 131 
০] এর 271 [9০ খুলিয়াছেন বলিয়!, কেবল তাহার্দের জন্ত একটা 
50০00181 £24৮ আছে। মোটামুট্ী 592০181 185৪ সম্বন্ধে যাহ! আভাম 

দিলাম, তাহাতে নূতন ব্যৰসায়ীদিগেব পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে । 
এইবার মাশুলের চাতুবির কথা একটু খুলিয়৷ লিখিব। মনে করুন ? 

কানপুব হইতে আপনাকে শ্রীবামপুর ষ্টেসনে একবেল আটা ময়দা আনাইতে 
হইবে । সীধাবণ 9050191 1965 এ আপনি দেখিলেন--ষে কানপুর হইতে 

শ্ীরামপুখ মন প্রতি ১।* পাঁচসিকা রেট হয়, কিন্তু আপনি বদ্যপি হাবড়াতে 

মাল! বুকৃ করান, তাহা হইলে ৪* আনা মন রেট হয়? এখন এইখানে 

আপনাকে একটু চাতুরি করিতে হুইবে-_অর্থাৎ হাবড়াতে মাল বুকৃ করিয়!, 

পুনরাম্ধ হাওড়া হইতে শীরমপুরে মাল বুক কবিলে মন কব আপনার 1১, 

মাগুলে কম হুইবে অর্থাৎ এক রেল ৪০*/ মোন মালে প্রায় ৩৮২ টাকা কম 

পড়িবে। আলুর মরন্মেব সময় পাটনা, নৈনিতাল, জোনপুর, সিমলা ও 
কাল্্কাতে যে সকর মহাক্তনেরা হাবড়াতে আলু চালান দেয়, তাহার! পাঁচজনে 

মিলিয়। নিজেনেব বোরাক় মার্কা দিয়া, একখানি গাঁড়িতে এক নামে চালান 

দিয়! মাগুলের পড় তা কস রুরিয়। থকে । ব্যবসা করিতে হইলে রেলের কিছু. 



চতুর্থ বিভাগ । ৭৩ 
পপ পিমিনিি সপ তি পিপি উপাসনা পি শসা পপ সি পা 9৮০০৪৪৪৪০০০ না ষ্ঠ পত পি্কিলদ 

নিয়মাবলী জান। থাকিলে বুদ্ধির দীবায় মাওলের অনেক সুবিধা করিতে 
পার! যাগ । 

ভুমী। 

ভূসী বলিলেই ধান্ঠ, বুট, গম ও ডালে ভূসী বুঝায়। ইহা,২০*/ মণ 

একখানি গাড়িতে বোঝাই দিলে এবং ২** মাইলের উপর হইলে + পাই 
প্রতিমণে ও প্রতি মাইলে ভাড়া লাগে? কিন্তু ইহা মহাজনকে বোঝাই ও 
খালাস করিয়া দিতে হইবে। রেট কসিয়! সহজে বুঝিনা! দেখুন। 

নারিকেল। 

একখানি গাঁড়িতে ২০০/ মণ হইলেই কম মাশুলে যায়; কিন্তু উহ] 

আপনাকে বোঝাই ও খালাস করিয়া দিতে হইবে । আপনি চাবি দিলা গাঁড়ি 
পাঠাইতে পাবেন । ইহা 9০816 1:265 &, ক্লাসে ষায় অর্থাৎ মাইল এজ রেটের 

অপেক্ষা /*, /১* মণ কবা বেশী পড়ে । 

স্বালানি কাষ্ঠ। 

যে মাল গাড়িতে যত ওজন লেখা আছে, তত মণ বোঝাই দিতে পার 
যায়। ইহা নিজের রিষ্কে দিতে হয় এবং মহাঁজনকে বোঝাই ও খালাস করিতে 
হয়। ৭৫ মাইল পর্্যস্ত।/০ আনা মাইল। 

উর েকি তত তরি ৬৬ ৪ ৪ 1০ আনা । 

ঠ$ 



দঃ মহাজিন-সখা। 

ইট। 

প্রোড়ান ইট নান! প্রাব সাইজের একগাঁড়ি পূর্ণ কবিয়া দিলে ২ প্রতি 

মণে ও প্রতি মাইলে ভাড়া দিতে হুর্ন। বৌবাই ও খালাস মহাজনকে 

করিতে হচ্ছ। ৃ 

পাট ও শোণ। 

১৬০/* মোঁণ হইলেই একখানি পুরা গাঁড়িতে ও কম বেটে যায়। উহাঁও 

3816 115 42. তবে যে সকল ই্রেসন হইভে প্রচুব পরিমাণে পাট চলে, 

সেই সকল স্টেসনেব জন্য আবও কম বেট আছে। গঁট বাধাই মাল হইলে 

তাহার বেট আছে, সে সকল বিষয় স্থানীয় ষ্টেসন হইতে জানিয়া লইতে হয়। 

আটা ময়দ। ও সুজি । 

৬৪*/ মোন হইলেই পুবাগাড়িব বেটে যাইবে। যে সকল ্টেসনে কল 

আছে সেই সকল স্টেসন হইতে 91১০০81 1515 আছে । যেমন ডিপ্লি কানপুব 

ও পাঁটন। হইতে উপবৌক্ত জিনিসেৰ 31১60121 £8:৪ আছে। নিশেষতঃ সকল 

ষ্টেনন হইতে হাব্ড়াতে 91১60811565 আছে। যখন যেরূপ দব হইবে পড়ত! 

বুঝিয়া আনাইলে সুবিধা দর পড়ে। 

গুড় ও মাতগুড়। 

গুড় ও মাতগুড় ২৭*/ মণ হইলেই পুরা গাঁড়িব রেট পাওয়া যায়, তবে 

মাইল অনুসারে এইরূপ রেট হুয়-_ 
5 ১ 

২৫, মাইল 7 প্রতি মণে ও প্রতি মাইলে 
" ঠ 

২১ নং ৩৫৬ হি ঠ 

ঞ& 

৪৫১ নং *৫০ ক টু জা সি 



চুর্ধ ধিষাগ। ৭৫ 
পি লস লী | সি চে 

এইটা মোটামুটা নিয়ম, তবে মাইলেব কম বেশী অনুসাবে টারমিনেল চা 

৩ পাই ও ৬ পাই মণ হইয়া থাকে; কিন্তু মাঁগুড় ৩৪*/ মণ হইলে দু 

প্রতিমণে ও প্রতিমাইলে বায়। 

সীল আল পি শীট তাস 

খেল। 

ইষ্ট ইত্ডিয়া বেলওয়েতে খৈল পাঠাইতে ভইতে অনেক স্থানে অর্থাৎ যেখানে 
তৈলেধ কল আছে--এবং অধিক পরিমানে খৈল চালান যাঁয় - তথা হইভে 
স্বতন্ত্র 5০০181 17*৮ আঁছে। সাধারণতঃ খৈল মহাজনে বোঝাই ও খালাস 

কবিয়! দিলে ২** মাইল ৰা ততোধিক দূবতা হইলে খুচবা মাল অপেক্ষ! কম 

বেট হয়--অর্থাৎ £ পাই প্রতি মনে ও মাইফে +:9:017)21. চাজ্জ হয়। আবাব 

৩৮,/ মৌনেৰ উপব হইলে আব ও বেট কম পড়ে - এইটী সাধারণ নিয়ম। 
পূর্বেই বলিয়াছি ঘে সকল স্থানে কল আছে অর্থাৎ বাণীগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, 
ভাগলপুব, মুঙ্গেব ও পাটন! প্রভৃতি স্থান হইতে স্বতন্ত্র বেট আছে। আবাব 
বেখাঁনে গ্টীমাব ষ্রেসন, বেল ষ্টেসনেব নিকটে আছে, তথায় আঁব ও সুবিধা 

বেট দেওয়া আছে। বেল কোম্পানি ট্টামাব ষ্রেসনে প্রতিযৌগিত' কবিবাঁব 

জগ্ঠ অনেক মালেব বেট খুব কমাইয়। দিয়! বাখির়াছেন। 

পাঞ্জাব ও লুবিয়ানাতে প্রচুব পবিমাঁণে খৈল পূর্ব দিক হইতে চালান গিরা 
থাকে সেই জন্ত 0০%)এব দিক হইতে পঞ্জাৰ ও লুধিয়ানাতে খৈল পাঁঠাইতে 

হইতে খুব কম বেট দেওয়া আছে। যে সকল ষ্টেসনে তৈলেব কল আছে 

সেই সকল ষ্টেসন হইতে লুধিয়ানাতে একটা 51020181156 আছে । বেল 

কোম্পানির “মানোয়াবী” নামক ্রেসনে একটী রেড়ীব তৈলের কল আছে 

প্ঁ কলেব সমস্ত খৈল এক ব্ৎদবেব জন্ত ঠিকা (০001790) দেওয়। হয়। 

এবং 0০0০. এব দিকে খৈল চালান আইদে বলিয়া! মানোয়াবী। হইতে 
1090151 796 আছে। 



মাইল ] 01955] 0189595 []] 01955 

/ 

রা 5 ডে 2৯৩6 2০৬ 

এটি 

ঈদ ইল ডি 2 2 বা ৮ ৮ ৯৮৮ জি 

ক্র গু 8 9 টি (৮ হট কি ১ 

২৮ 

“মাশুলের রেট টেঁবিল।” 
৮ 

মহাকন-সখ!। 

৮ পাই টারমিন্তাল ইহাতে যোগ আছে। 

শীট 

/৩ 

/৩ 

/8 

৫ 

4৫ 

/% 

/4 

/এ 

+/৮ 

৮৯) 

৮9 

/৯৯ 

মাইল 1 01555 ]1 01995 ]]] 01299 

৮৩ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

৬ 

২৭ 

২৮ 

২৯ 

)৩ 

৩১ 

ডর. 

১১ 

৩৪ 

| ৩৫ 

॥ সি 

৩৭ 

৩৮ 

ডলে 

৪০ 

৪৯ 

৪৯. 

৩ 

/8 

/8 

/8 

৮/৫ 

/€ 

/৫ 

৬ 

৮৬ 

৮৩৬ 

/৭ 

/ঠণ 

/৭ 

/৮ 

/৮ 

/৮ 

%৯ 

4৪১ 

/৯. 

/১৬ 

৫১৬ 

/ণ 

/৮ 

/৮ 

৮৯) 

৯৩ 

৮9 ৩ 

//১ ০ 

4১9 

৮/১১ 

9/০ 

9%/০ 

9/ 

%/১ 

৮২. 

১ 

%/৩ 

9/3) 

5৪8 

৪ 

%/৫ 

৫ 

/১১ 

49১ 

5/৩ 

9/১ 

৮২ 

৮৯, 

7/৩ 

9/৩ 

%8 

৮৫ 

%/৫ 

9৬ 

%৭ 

চি 

৮ 

£/৯ 

৮৯ 

০ 

%১১ 

৬৬ 



চতুর্থ ব্তীগ। ৭ 
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৪৩ /১০ পাই *%৬ পাঁই ৬১ পাই ৭* *%৬ পাঁং শু পাং ।৭ পাং 
৪8 +/১১ ৮৬ /১ ৭১ %৬ ত/৭ 1৭ 

৪৫ /১১  %৭ ৩২ ৭২ ৮৬ ৬৭ ৭ 
৪৬ +/১১ ৮/৭ ৬৩ ৭৬৮৬ ৬/৭ 1৭ 
৪৭ %/০ %/৮ ৬/৩ ূ ৭৪ ৮৬ ৩/৭ ৭ 
৪৮ 2/০ %/৮ ৬/৪ র ৭৫ %৯ ৩/১৬ |১* 

| 

] 
| 

৪৯ %/০ /৯ ৬৫ ৭৬ %৯ ৩/১« ১১ 
৫০ ১ ৮/৯) ৩৫ ৭৭ ৮ ৬/১০ ১১ 
৫১ 5১ 9%/১ ০ ৬/৬ ৭৮ ৪৮” ৩/১৬ 1১১ 

৫২ ৮১ /১ ৩ ৩/৭ ৭৯ *%৮ ৩/১০ ৯১ 

৫৩ ৮২ 9/১০  ৩/৭ ৮০৮৯ ৬/১০ 1১১ 
৫৪. %২ রী ৬/৮ ৮১ ৮৯ ৩১১: 1/* 
৫৫ %২ ৩৮ ৩/৯ ৮২ %৯ ৬/১১ 1/১ 

৫৬ ৮৩ ৬/০ ৬/৯ ৮৩ ৮১০ 1০ 15১ 

৫৭ ৮৩ ৩/১ ৩/১ | ৮৪ ৮১০ 1০ 1/২. 

৫৮ ৮৩ ৬/৯ ৩/১০ | ৮৫৮১৩ ০ //৩ 

৫৯ 5৮8 ৬২ ৬/১১ ৮৬ ০/১১ ১ ২; 1৩ 

৬% 5৪8 ৬২ ৯১১ ৮৭ %১১ ১ 1/8 
৬১ %8 ৯/৩ ॥+ | ৮৮ ৮১১ ৯ 1/& 
৬২ %৫ ত/৩ ৮ | ৮৯ ৩৬/* 1 1/$ 

৬৩ %৫ ₹/৪ ॥১ ৯% ৩/% 1২ 1/% 

&৪ ৮/৫ ৩/৪ ২ ৯১ ৬১ 18 1/৭ 

৬৫ ৮৬ ৬/৫ 1৩ ৃঁ ৯% ৩/১ 18 7৭ 
৬৬ ৬ ৬/৫ 18 ৯৩ ৬/৯ 1& 1/৮ 

৬৭ 2৬৮ ৪৬ 1৫ ৯৪ ৬/১ 1€ 1/৯ 
৬৮ %৬ :৩/৬॥ 1৫ ৯৫ ৩২ 1% 1/৯ 
৬৯ ৮৬ ৬৭ ৬ ৯৬ 6২ (৬ //১০ 
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১৯৭ ৪২ পাই 1৭ পাঁই1/১১পাং ) ১২৪ ৬১১1৮ 1৬৫ 

৯৮ ৬৩ ৭ 1%/০ ১২৫ 1০ 1/৯ 1১৫ 

৯৯ ৪৩0 1৮৯ ১২৬ 15 1/৯ 1৬ 

১৪৪ ৯ 8. ,.:1%১ ১২৭ 19 1/১৬ 1৬৭ 

১৬১ ৭$/8 1৯ 1৮১ ১২৮ 1০ 1/১৬ , 18৭ 

১০২ ৬৪ ১ 1০২ [4৯৯৯ 1১ //১১ 161৮ 

১০৩ ৬1৪ ১ (৮৩ ৃ ১৩০ ১ /১১ 1৬৯ 

১০৪ ৬৫ 1৯০ |%৩ ৃ ১৩১ 1২ |%০ 1৩/৯ 

১০৫ ৪০৫ 1১১ ।%/8 ৰ ১৩২ ২ 1%/৩ ।১/১ ০ 

১৪৬ ৬৫ 1১১ 1%৫ | ১৩৩ 1৯ 1৮১ 1২/১১ 

১০৭ ৩/৬ 1/৬ 1%৫ র ১৩৪ 1৩ ।০/১ ৩/১১ 

১০৮ ৪৬ //৯ 1৬ ৃ ১৩৫ 1৩ 1২. 0০ 

১০৯ ৩/৬ 1/*  1%৭ | ১৩৬ ৩ 1%২ ॥১ 

৯১০ ৬/৭ 1/০ 1%৭ ূ ১৩৭ 18 1%৩ ॥১ 

১১১ ৩1৭ ।/২ 1৮৮ | ১৩৮1৪ ৩ ॥২ 

১১২ ৪৭ 1,/২ 1%৯ ৰ ১৩৯18 11%৪8 1৩ 

১১৩ ৬৮ 1/৩ 1%৯ ৯৪০ 1৫ %৪ ॥৩ 

১১৪ ৩1৮ ।/৩ 1০/৯০ ১৪১ 1৫ ০ ৫ ৪ 

১১৫ ৬/৮ 1,/8 1%১১ ১৪২ 1৫ 14৫ ৫ 

১১৬ ৬৯ 1/8 1৯১ ১৪৩ 1৫ ১1৮৬ 0৬ 

১১৭ ০৯: :1/8 05 ১৪৪ 1৬ "৬ 10৭ 

১১৮ ৩১০ 4৫. |৩/১ ূ ১৪৫ 1৬ (%৭ ॥৭ 

১১৯ ০১০ 14৬ 1১৯ ১৪৬ 1৭ ৭ ॥৭ 

৯৯৪ ০১০ 1/৬ 1/২, ১৪৭ 1৭ %/৭ 1৮ 

মনিবের ৬১৬ |/৭ 15৩ ১৪৮ 1৭ 4৮৮ ৪৯ 

৯২৯ ৬/১১ 1/5 18/৩ ১৪৯ 1৮ | 1%৯ ॥৯ 

১২৩ %/১১ 17৮ 18৪ ১৫৯ ৮ 1%৯ ৯০ 
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মোটামুটী রেলওয়ের নিয়মাবলী যতৃর সংক্ষেপে পারিঞ্লাম 
এই থানে প্রকাশ করিলাম । ইহাতে মহাজনদিগের 

| একটী বিশেষ অভাব পুরণ হইবে । 



স্ব বটিকি ॥ 

জিনিসের বিবরণ । 

কাটরা জিনিসের নাম ও বিবরণ। 

ধান্য ও চাল্য | নিম্নবঙ্গেক সকল জেলায় প্রচুব পরিমাণে চাঁল 

ধান জন্বিয়া থাকে । হাঁবডা হুগলি, বর্ধমান, বীকুড়া, বীবভূম, মানভূম, 

মেদিনীপুব, সিংভূম, মুবসিদাবাদ, নদীয়া, দিনাজপুব, ফবিদপুব, ববিষাল, কুমিল্লা 

প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পবিমাণে পাওয়া যাঁয়। তবে অধিকাংশ স্থানেই মোটা 
চাঁলেব আমদানি বেশী ভয়। সাধারণতঃ ছুধ কল্মা, জটা কল্ম।, গোড়াপায় 

ও বাশি চাল্যেবই যথেষ্ট আমদানী হইয়! থাকে। তাছাঁড়। নিয্নলিখিত প্রকাব 

চালোব আমদানি হইয়া থাকে । 
১1 বাষশালী--ইহ! বেশ মিহি চাল, ছূর্ধল বোগীব পক্ষে সহজে 

হজম হয় 
২। জটাকল্মা--এই চাল প্রচুব জন্মে। সাধারণ গৃহস্থেবা খাইয়া 

থাকে। 

৩। ভূবারামশালী-_এই ধান কা্ডিক মাসে তৈয়ারী হয়। 
৪1 নোনা--ছুধে নোনা চাঁল বেশ সুমিষ্ট ও বেশ নবম এবং সহজে 

জীর্ণ হয়ী। 
৫। পরমান্নশীলী--ইহাঁব বেশ সুগন্ধ আছে, সেইজন্য এই চাল পায়সে 

থাওয়া চলে । এ চাল এত হালকা ও সহজে পরিপাক হয়, যে সাগুরানা ও 

বালির পরিবর্তে চলে'। 

৬। নীলকণ্ঠশালী-_ইহা কাত্তিক মাসে পাকে । 
৭। মাগুরশালী-_-এই ধান্ পাকিতে কিছু দেরি হ্য়। 



পঞ্চম বিভাগ । ৪খ 
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৮। ৷ কেউটেশালী__এই চাল বন্দ নহে, খাইতেও সুস্থাছ আছে। 
৯| ছুধে নোনা--এই চাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।. জটাকল্- 

মার ন্যায় লোকে পছন্দ করে। | | 
১০। হিং-চেলঘু, খেপা, বোরেট, কাটা । এই ধানের আবাদ অনেক 

কৃমির গিয়াছে । বেশ ভাল জমী না হইলে হয় না। 
১১। পায়রা উড়ি--কাল ধানের ভিতর চাঁপ হয়। ইহার আবাদ তত 

বেশী নহে। 
১২। দাদখানি, চামর-মণি, চিনিশক্কর বেনাফুলী, বাকৃতুলসী, সুন্দর- 

মুখী, খএর মৌরী, এই কয়েকটা বেশ মিহি চাল এবং খাইতে বেশ 
স্ক্যাছু | 

১৩। বাঁকচুর--বেশ মিহি চাল হয় এবং বেশ আদরের সহিত 
বিক্রয় হয়। 

১৪। কনকচুর--ইহার ভাত ভাল হয় না। খৈ বেশ ভাল তৈয়ারী 
হয় এবং খাইতে ভাল লাগে। 

১৫। বাদসাভোগ, গোবিন্দভোগ, গন্ধমালন্তী রধুনী-পাগলা, ধীশমতি 
এই কয় প্রকার ধান্যে বেশ মিহি চাল জন্মে, এবং ভাতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া 
যায়। ক্রিয়া কলাপে ইহার চাল ব্যবসন্থত হইয়! থাঁকে 

১৬। বালাম চাল এই সফল জেলায় আবাদ হয় না বলিলেই চলে। 
বালাম চাল কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে খরচ হয়। ইহা বাঁখরগঞ্জ হইতে 

আইসে। বরিষাঁল জেলার মধ্যে বাথরগঞ্জ, ঝালাকাটা, সাহেবগঞ্জ, বানরিপাড়া, 
গুলিশাখালী, পাড়েরহাট, চড়মদ্দি প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 
হইয়। থাকে । নওয়ালির সময় অনেক মহাজন এ সকল স্থানে গিঙ্কা চাল 

খরিদ করিয়া থাকেন। মুঙ্গের জেলায় অনেক স্থানে বেশ ভাল চাল পাওকা 

যার। তন্মধ্যে আসরগঞ্জ ও খড়গপুরের গোকুলসা, ধূসর, কাঁতরানি, সমুদ্র 
বালি কেশর কেলাসার প্রভৃতি ২৪ পরগণা জেলায় কক প্রকার চাল হইব 
থাকে, যথা £- 

কমলভোগ--ইহা! মাজারী চাল। 

সয়বতি--ইহ। মিহি কীল। 
৮১ 

নি করি ৭ 



৯৮ ,  মছাজিনস্লথ। | 
নস্ট তি বত | ৩ লোশদিটিত তা লোপা লী পপি টিন টি 

রূপশাল-খুব উৎকৃষ্ট মিহি চাল? 

ঝিজেশাল--ইহা! মাঝারি চাল। 
চামরমণি- ইহা! মাঝারি চাল। 
দুলে সুটো- এ 
পাটনাই--এই চাল বঙ্গের অনেক টি জন্গিক্না থাকে__ইহ! মাঝারী 

সাঁটের চাল-ছবাট ও বেশ ভাল হয়, খাইতে স্ৃম্বাদে এবং অপরিধ্যাপ্ত 

পরিমাণে বিক্রয় হইয়। থাকে। ষুজের জেলার কেলাসাঁর, বাশফুল এবং 
শেকপুরার নিকট মগরার ধীশমতী আতপ চাঁল বেশ সুগন্ধ ও উৎকষ্ট 
পাওয়া যায়। 

মেদিনীপুরে ছর গ্রকার চাল হইম্ব! থাকে যথা £-_- 

আমন, আভউস, কঞ্চি, বোরা, ঝ'জি ও মুগ়্ান। বেশ মিহি চাল এখানে 

পাওয়া ধায়: ন1। কাবুলে এক প্রকার লম্বা দানা চাল জন্মে, পোলাও 
প্রস্ৃতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। খাইতে স্ুস্বাহ, হালকা ও সুগন্ধ; তবে 
ইহার মূল্য অত্যধিক, কলিকাতায় ১৫* টাকা সের বিক্রু হ়। 

বন্দাতে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত জন্মে। তথার অধিকাংশ চাল কলে তৈয়ারী 

হয়? আতপের ভাগই বেশী, দিষ্ধ চাউল খুব কম হয়। এ চাল ১নং, 

২নং, ৩নং ৪নং এবং খুব ও ১নং হনং ওনং বাছাই হয়। এ চাউল বোম্বাই, 

মান্ত্রাজ, পঞ্চাব, কলিকাতা ও বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। বাঙ্গালা 

দেশের লোৌক পূর্বে বন্দীর চাউল খাইত না, অধুনা চাল্যের মুল্য বৃদ্ধি 

হগ্তযাতে এখন গরিব লোকে থাঁইতেছে। কলিকাতার থিদিরপুর ডকে 

আমদানি হয় এবং চিৎপুরে উহার বিক্রয় হয়। নাকো! মহাজনই প্রধান 

বাবসাদার-। 

১৭ পাঁটনাই-বজের অনেক স্থামে এই চাঁল বগা, ইং মাধাদি বগে; 

ছ'ট ভাল হুয় এবং খাইতে ভাল । 

চালের *নওয়ালি অগ্রাহয়ণ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্য্স্ত 

বেশ জ্বোরের সহিত আমদানি হইয়! থাকে। 
সরিষা । সরিষা ছুই প্রকার স্বেতি ও কাল। তন্মধ্যে কাল সহি 

অনেক প্রকার আছে বখ।--রাই সরিষা, কাজ.লি সরিষ্ধাঃ তোড়ী, মান, লুট নী 



মহা জনম্লধ! | ৯৪ 
ঞ 

পাপ িা্রাকলা্লিস (উনি উপল ১ দি দিকরাত সিট জলি খা পর রিসিভ রক পতি সপ্ন কনা পারা লাকি রস 

প্রভৃতি । সাধারণতঃ যে সরিধার রস বেলী হয়, সেই সরিষ! বেশী ঘরে বিক্রয় 
হম্ব। বর্ছামান। হুগলি, মেদিনীপুর জেলায় সরিষ! খুব কম জন্মে এবং তৈলও 
বেশী হয় নাঁ_কাঁজেই অন্তস্থান হইতে আনাইয়! লইতে হয়। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে সরিষা পাওয়া যায়। সাধাঙ্গণতঃ 

পৃণিয়। জেলায়-_কস্বা, ফরবেশ গঞ্জ, কিষণগঞ্জ, ছুলোরগঞ্জ, নোণালী, কাটাহার 
প্রত্ৃতি স্থানে ।৪ সের হইতে ।৫ সের পর্যাস্ত রস পাওয়া যায়। 

মুঙ্ের জেলার মধ্যে খাঁগাড়িয়াতে 1৪ ৯1৪৭, লক্ষ্মীনরাই 1৩১1৩1০, ঝাধাতে ” 

|৬, সেক্পুবার মগগাঁব সেতিতে ।৬, গয়া জেলাৰ অনেক স্থানে ।৫ সের 

রস হয়। হাঁজারিবাগ, জেলায় 1৬ সের পর্ধ্যস্ত রস হয়। কানপুরে খ্বেতির 

1৫১৫৬ সের বস হয়। গাড়োর। জেলার চাতরা নামক স্থানে ।৬ সের 

রস জন্মে। 

গণ্ড। জেলার মধ্যে নেপালগঞ্জ রোড, বারাইচ, গণ, নাষ্পাঁড়া টি 
স্থানে কাজ.লি সরিষ। প্রচুর পরিমাণে জন্গিয়া থাকে । 

ছ্বারভাঙ্গাৰ সেতিতে 18১1৫১৫।৬ সের প্য্যন্ত বল হয়। দ্বারভাঙ্জ! জেলার 

রোস্ড়া, সমস্তিপুর, প্রভৃতি স্থানে শ্বেতি সরিষা জদ্িয্! থাকে । তাসছাড়! 
পশ্চিমে পচা, পাট না, বাকৃ্সার, আরা, মিরজঁপুর, খাগা, এটোয়া। যশবস্ত 

নগর, হাতরস, খুরজা, গারোয়া, আলীগড়, সিতাপুর, দ্বারানগর, ঝাসি 

আগরা, সিবাথু, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়। যায়। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে সরিষা জন্মে, জিনিস বেশ পরিষ্কার--হাওড়াতে প্রচুর পরিমাণে 
আমদানী হইন্সা থাকে । প্রতিদিন বেলা ২টার সময় হাওড়ার মালগুদামে 

একটা হাট হয়--কলিকাতার মহাজন ও দালালের! আসিয়! এই হাটে খরিদ 

বিক্রয় করে আমার লিখিত “মোকামের বাগিজ্যতত্ব" পুস্তক দেখুন। 

তিল তিল ও তেলান জিনিস। ইহা সরিষার সহিত মিশ্রিত 
করিয়। পেষা হয়। কাজেই তিলের আদর বেশী। তিলে অত্যন্ত বালি 
ও কাঁকরের খাদ হয়। সাধারণতঃ, ইহ! পাহাড়ে স্থানে বেশী জন্মায়, নাগপুর 
ও হাঁজারিবাগ অঞ্চলে ইহার প্রচুর আবাদ হয়। তিল অনেক প্রকারের 

আছে) যথা কৃষ্চতিল, সাঁকৃতিল। কাঁটতিল, সীকাচযূকি, ফেটতিল, 

যাাতিল। ইত্যাদি। 



৯৮০ পঞ্চম বিভাগ । 
শি গসিপ দি 5 টিপি সির লিখি সিন, ৮ রসি ফাসি আসি ০০১০ ৭ ১০ 

কোন তিলে কত তৈল হয়, তাহার একটা মোটামুটা হিসাব দিলাম। 
হাজারিযাগ্বের তিলে ॥ হইতে ॥২ সের পর্যন্ত রস হয়। 
কাণপুরে চরক্ষী ফেটে ॥* 

বেলিয়। সাহেবগঞ্জে ।২ চারবার রর 

মুশ। মুগ চার প্রকার যথা £--মোগামুগ, ক্ৃষ্ণমুগ, হারিমুগ, ও 

ঘোড়ামুগ । তন্মধ্যে সোণামুগই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, থাইতে সুন্বাহছু এবং 

সহজে হজম হয়। সোণামুগ সাধারণতঃ নদীয়। জেলায় প্রচুর পরিমাণে 

জন্মায়, এবং চাক্দা, কৃষ্ণগঞ্জ, হসথালি, রাণাঘাট, কাটোয়!, শান্তিপুর 

কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, নাদনঘাট! প্রভৃতির হাটে আমদানি হইয়া থাকে। 
তাছাড়া ব্ধমানেও অনেক আমদানি হয়। বাকী তিন প্রকার মুগ সামাগ্ 

মত সকল স্থানে জন্নিক্া থাকে । তন্মধ্যে হাঁরিমুগ দ্বারভাঙ্গ। ও মুজাপুরে বেশী 

পরিমাণে পাওয়া যায়। কুষ্ণমূগ উত্তরু-পশ্চিমাঞ্চলে এবং কাণপুরে বেশী পয়িমাণে 

জন্মে। ঘোড়ামুগ সহজে গলে না । 

মুগের নওয়ালি অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া তিন মাস 

বেশ আমদানী হয়। চৈজ্র বৈশাখ মাস হইতে দর তেজ হয়। 

সকল প্রক্ষার ব্যবসার মধ্যে সোণামুগের ব্যবসা একটী প্রধান লাতজনক 

ব্যবসা । নওয়ালির সময় অপেক্ষা অন্য সময় ৩২ ৯ ৪২ টাকা মণ তেজ 
হষয়। থাকে] প্রায়ই প্রতি ব্খসর এইরূপ হয়) কিন্তু ইহাতে সহজেই 

পোকা ও বিদি ধরে বলিয়া, কেহ বাদী রাখিতে সাহস কবে না। কোন 

উদ্যমশীল ব্যক্তি এই কার্য্য করিতে পারিলে বেশ লাভবান হইবেন । 
কলাই। কলাই তিন প্রকার যথা--বিরি কলাই, কাঁধ কলাই 

ও কু কলাই। কলাইকে মাষ কলাই বলে। কটক জেল! ভিন্ন কুলখ 
করাই বজ্দেশে কেহ ব্যবহার করে না। ইহার ডাল কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। 
পশ্চিমে গরীব হিন্ুস্থানী- খোক্টার! ছাতু করিয়া! ও ডাল করিয়! খায় । অত্যস্ত 

গরুপাক জিনিস। 

বিরি ও মাধ ফলাইয়ের ডাল বর্ঘমান, বীরভূম ও ছগলি জেলায় যথেষ্ট 
পরিমাণে ছন্িয়। থাকে । খাইতে বেশ সুন্বাছু এবং সিদ্ধ করিলে পরিমাণে 
খুব বাড়ে; কাজেই গৃহস্কের পক্ষে বিশেষ নুবিধা। কৰি প্যারিটাদ বলিয়া 
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আসিস সরা সি লজ পর ১৯ নব বা্িা্টিএধন 

গিয়াছেন “যত রকম ডাল আছে এ সংসারে, কলাইয়ের ডালের কাছে 
সব ব্যাটা হারে”। নিষ্নবঙ্গে যে পরিমাণে আবাদ হয় তাহাতে খরচ 
ংকুলন হয় না বলিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া 

থাকে। সাধারণতঃ কুষ্টিয়া ও হাসথালির কলাঁই উত্রুষ্ট। ইহা! বেশী দরে 

বিক্রয় হয়, তাছাড়া রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম, সিঙ্গাপুর, মান্্রাজ, দ্বারভাঙ্ষা পাটনা, 
কানপুর, হাঁতবস, পঞ্চাব, পাটনা প্রভৃতি স্থান ভইতে আমদানী হইয়া 
থাকে। লুপলাইনে পাঁকুর, রাজমহল, সাহেবগঞ্জ, ধুলিয়ান, নুলতানগঞ্জ, 
জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট কলাই পাওয়া যায়। তাছাড়া পশ্চিমে 

পাটনা, কানপুর, সাতাপুর প্রভৃতি স্থানে বেশ ভাল জাত কাল কলাই 
পাওয়া যায়। 

কলাইএর নওয়ালি পৌষ মাস হইতে আরম্ত হইয়া ফাঁস্ভন মাস পর্য্যস্ত 

বেশ চলে। তাহাব পর বাঁজার তেজ হইতে থাকে । 

তিপি। তিসি একটী ব্যবসার প্রধান জিনিস। ইহাতে তৈল প্রন্ধত 
হইয়! নানাগ্রকার রংএর কার্যের জন্য লাগে বলিয়া কলিকাতায় ইংরাজ বণিকের! 
যথেষ্ট পরিমাণে লইয়। থাকেন। তিসি সকল স্থানে কম বেশী জন্বিয়! থাকে। 

তবে পশ্চিমাঞ্চলে ইহার আবাদ বেশী। দেশওয়াল তিসি ছোট দান! ও রস 

কম। চিনির বাজার ভয়ানক তেজী মন্দা হয়। রেলি প্রভৃতি মহাজনের 

নানান রকম চাতুবি করিয়। বাঁজারকে একবার নামায়, একবার গাছে তুলে 

দেয়। মাড়োয়ারীরা তিসির কাজ বেশী বোঝে, ও করিয়। থাকে । অনেককে 

এই ভিসির কাজে লাঁলবাতি জালিতে হয়। 
প্োস্তদানা। পোস্তদানার তৈল হয় এবং খাবার জন্য ব্যবহার 

হয়! ইহা ভিসির ভ্তায় বিদেশে রপ্তানী বেশী হয়। তাছাড়া সরিষার 
সহিতও ফেট. হইয়া পেযাই হয়। ! বঙ্গে বীরভূম ও বাকুড়া জেলার খাবার 

ন্ঠ গ্রত্যহ ব্যবহার হইয়া! থাকে এবং বর্ধমান ও মানভূমে কতক পরিমাণে 

খরচ হয়। 

নিয্লিখিত স্থানে পোস্তদানা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে । 

পাটনা, স্বারভাঙ্গা, পচাম্বা, সীতাপুর, কানপুর, খাগ', ছবারানগর, জোলপুর, 

সীহবগঞ্জ, ভাগলপুর গ্রস্থৃতি | 



১০২ পঞ্চম বিতাগ। 

সাধারণতঃ ফান্তন ষাস হইতে গোস্তদানার ক্মামদানি হইয়া! কোষ্ঠ মাস পর্্যস্ত 
চলে, তাহার পর বাজার তেঞ্জ হয় । :২ 

বুট। বুট হুই প্রকার ঃ-_দেশওয়াল ও পাটনাই ! দেশওয়াল বুট 
ছোটদানা। নিষ্বঙ্গে বুটের আবাদ কম হয়, তবে নদীয়া জেল! ও মুরসি- 
দাবাদ জেলায় বেশী পরিমাণে জন্মে। এ সকল বুটের নাম সরে বুট বলিয়া 
থাকে। জিয়াগঞ্জে ঈ বুট যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। তাছাড়া লুপলাইনে 
পাকুড়, ধুলিয়ান, রাজমহল গ্রতৃতি স্থানে ছোট দানা বুট যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
পাটনাই বুট বড় দাঁনা---এনপ বড় দানা, আর কোথাও হয় না। পাটনার 
চতুপার্থবন্তী স্থান হইতে আমদানি হইয়া পাটনায় আধিয়া মাল জমে, তাহা 
ছাড়া মৌকামার বড় দানা, বুটও বিখ্যাত মোকাম! টালের বুট, বড়িয়! টালের 
বুট লক্ষীদরাই এ আমদানি হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর, 
এলাহাবাদ, ডিল্লি, পাঞ্জাব, চান্দাউসি, মিরাট, আলিগড় প্রভৃতি স্থানেও 
যথেষ্ট বুট পাঁওয়া যাঁয়। 

বুটের নওয়াঁলি ফাল্তন মাসের প্রারস্ত হইতে আরস্ত হয়, এবং জোষ্ঠ মাস 
পর্্যস্ত জোর আমদানি থাকে তাহাব পব কমিয়া যায়। তবে মোকামে 

বারমাস পাওয়া যায়। কাবুলি বুট বা! সাঁদ। বুট নামে এক প্রকার বুট আছে 
তাহার চলন ও আবাদ খুব কম। 

গাম | গম চাঁর প্রকার। ডধি, বাগড়া, গঙ্গাজলী ও জামানি। 

তন্মধ্যে ছুধি গম বেশ ভাল জিনিস। নিয় বঙ্গে গমের চাষ নাই বলিলেই 
হয়। পশ্চিমাঞ্চলে গমের একটা প্রধান চাষ হয়। আমাদের দেশে যেমন 
ধান চাষ প্রধান, তেমনি উহাদের গম চাষ প্রধান। গম পশ্চিমের সকল 
স্থানেই পাওয়া যায়। সেইজন্ত স্থানের, নাম এখানে দিলাম না তবে মিরা, 
চান্দাউসি, ডিল্লি ও পঞ্চাবের গমই উত্ৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
গমের নওয়ালি ফাস্তুন মাস। 

মসূরি | 'ঙ্গরি ছুই প্রকার £--ছোট দান! ও বড়দান!। ছোট দানাকে 
দেশওয়াল বলে 1 নিয়বঙ্গের অনেক স্থানে জন্মায়) তবে নদীয়া, জিয়াগঞ্জ 

এবং লুপ লাইনের অনেক স্থানে আমদানি হয়। বড় দ্বানার নাম পাটনাই 



পঞ্চম বিভাগ । ১০৬ 
ডলি ল্নএলাপবনগাপ 855555599 

সম্থরি বলে । ইহা পাটনা, মোকামা, বড়িয়া ও লক্ষমীসরাই পরস্র্ডি স্থানে 
যথেষ্ট পরিমাণে পাঁওয়। যায়। নওয়ালি ফাল্ধন মাস। 

খেসারি। উপরিলিখিত মত স্থানে পাওয়া যাঁয়। 

বহড়। রহড় ছোট ও বড় দান! ভেদে ছুই প্রকার । দেশওয়াল 
রছড় ছোট দানা নিয়বঙ্গে কিছু কিছু জন্মায় এবং নদীয়া ও মুরসিদাবাদ 

জেলায় অপেক্ষাকৃত বেশী আবাদ হয়; কিন্তু পশ্চিমে সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে 

ইহার আবাদ হয়। কারণ পশ্চিমে লোকের রহড় ভাল আর রুটি প্রধান 
খাদা। রহড় বড় দান! দেওঘরে প্রথমে উঠে এবং কলিকাতাঁর বাজারে 

অন্তান্ত মোকামের মাল অপেক্ষা 1০ ৮1/* দ্ববে বেশী বিক্রয় হয়, তবে ৩৪ 

মাসের মধ্যে সমস্ত মাল ফুরাইয়। যায়। খাগাড়িরা ও কাঁনপুরের রহড় বেশ 

বড় জাত তর়। 

নওয়ালি মাঘ মাস হইতে আবস্ত হইয়া ৫ মাস কার্প বেশ আমদানি 
থাকে । বৈশাখ মাসে যে রহড় নিল রীযারা রারিরররাদ 

ফানা ছোট । | 

কুরখি। কুর্থিকে বাঙ্গালাম্ন কুলথ কলাই বলে | গোরুকে সিদ্ধ করিয়া 
খাওয়াইলে বেশ পুষ্টিসাধন হয়। তাহা ছাড়া ইহীব শাক গোঁরু ও মহিষকে 
কৃষকেরা খাঁওয়ায়। কুর্থি সওতাল পবগণায়। কটক বালেশ্বরেব ও 
মান্্রাজে বেশী জন্মে। সাঁওতাল পবগণার মধ্যে দেওঘরে যথেষ্ট পরিমাণ 

কুন্থি জগ্মাক্ধ এবং ইহা! বিলাতেও যথেষ্ট পবিমাণে চালান ঘাঁয় । 

জব। যব বাঙ্গালায় ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে আঁবাদ হয়। তবে 

বাঞ্কালার লোকে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিক্ণ দিনে ইহার ছাতু করিয়া খাইয়া 

থাকে-_তাহা ছাড়া আর বড় খায় না? পশ্চিমের লোকের। ইহার ছাতু করিয়া 

থান়। নওয়ালি চেত্র মাস। | 

জৈ। হৈ মানুষে খায় না ইহা ঘোড়ার খাদ্য। (0:49 0০০৫) 
ক্রষ্টি ফুডে কৈ দেওয়! হয়। জৈ, বুট, ও বিচালি কলেতে অর্দ গেষ 

করিয়া! করাষ্ট, ফুড, তৈয়ারী হইয়! ঘোড়ার খাদ্যের জন্ ব্যবহাঁব হয়। বাজালার 

ইহার চীষ হয় না। ভাগলপুর, পাটনা। আরা! প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যান । 



মি মহাজিন-সখা 
০৯৬টি বপন শিস তীর উর কাকি পল রাস পি এ 0, 

মৌয়া। মোয়ার ফুলকে মৌয়া বলে। বাঙ্গালা ইহার গাছ হয় 
না এবং দরকারও হয় না। পশ্চিমের লোকে মৌয়ার ফুলকে ভাজিয়া ও 
সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। তাছাড়া সাগওতাল পরগণা, হাঁজারিবাগ ও নাগপুর 
প্রভৃতি স্থানে সাঁওতালেরা খাইয়া থাকে। মৌয়া হইতে দেশী ম্দ তৈয়ারী 
হয়-_তাহাতেই ইহার খরচ বেশী হয় এবং মদ তৈয়ারীর জন্ত বিলাঁতে যেই 

চালান যায়। ইহা! দেওঘব, জাম্তাড়া, সিমুলতল, মধুপুর, গিরিডি কারমাটার 
হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পবিমাণে আমদানি হইয়া থাকে । 
ভা+ ছাড়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেব সকল স্থানে মৌয়ার আমদানি হয়। মৌরার 

বিচের নাম হিন্দিতে কৈনি বলে। উহাতে তৈল গ্রস্ত হুয়। দেখিতে ঠিক 

গাওয়া ত্বতের মত । বিলাতে চালান যাক এবং কল কারখানার জন্ত 

ব্যবহার হ্য়। 

ওঞ]| বাঙ্গালায় ইহাকে শোরগৌজ। বলে। ইহা সরিষার তৈলের 
সহিত কিছু পরিমাণে ফেট দিলে সবিষা হইতে রস বেশ ভালরূপে বাহিয় হয়, 

কাজেই কলওয়ালার! ইহা দিয়া থাকে। গুঞ্া! দেওতরে প্রচুর পরিমাণে জদ্দে। 
তাছাড়া উত্তর পশ্চিমে গণ্ডাজেলায়, এবং মানভূম, 'হাজারিবাগ, নাগপুর, 
চক্রধরপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া ঘায়। | ৃ 

ডাল । ডাল সকল স্থানে তৈয়ারী হইয় বিক্রয় হয়। তা" ছাড় 

থরিদদারের পড়তা অনুসারে কলিকাত। এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া 
থাকে। তন্মধো নিম্নলিখিত স্থানের ডাল বেশ পরিষ্ষাররূপে তৈয়ারী হয় 

বলিয়া বান্ধারে বেশীদরে বিক্রয় হুয়। রহড় ডাল-_কানপুরে বেশ ভাল হয়। 
কলিকাতায় কানপুরে ডাল নামে বিজ্রুয় হয়। তাছাড়া বরোজ-_.বাজার, 
খাগাড়িয়া, গৌরকপুর) লক্ষমীপ্রাই, ছাতিরস প্ররত্ৃৃতি স্থানে এ প্রকার ডাল 
তৈয়ারি হুইয়! থাকে। 

খাঁড়ি মন্গরির ভাল--ইহাও কানপুরে তৈয়ারী হয়। তাছাড়া গানাপুরে 
এই্টু ডাল সর্বাপেক্ষা! ভাল হয়। মোঁকাঁমাতেও কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। 
ফলতুঃ কানপুরে সকল রকম ভাঙ্প যেন্ধপ নিলা এরূপ আর 
কোথাও হয় না। 



পঞ্চম বিভাগ | ১০৫ 
পীপানিলিপ১ এ " 

রেড়ী। বেড়ী বাঞ্গালায় খুব কম চাষ হয়। বেড়িব তৈল আলাইবাব 
জন্য ব্যবহৃত হয এবং. উহাৰ খৈল জমীতে সাব দ্রিবাব জন্য প্রকার হয়। 

পশ্চিমাঞ্চলের, অধিকাংশ স্থানে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে; কাজেই সকল 
স্থানের নাম দেওয়! অনাবগ্যক। নওয়ালি চৈত্র মাস। 

হুড়ন্থুড় বীদ্ব। হুড়ছড় নামক গাছ হইতে এই বীজ সংগ্রহ কবা 
হয়। ইহা সরিষাঁতে এব, অন্তান্ত তৈল বিজে মিশ্রিত কবিষ্া পেষণ করিলে 
মহাজনের পড়তী কম হয়। মুঙ্গেব জেলা, গয়া জেলা, পাটনা, কাঁনপুব 

হাঁতরস প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাক্। বাঙ্গালায় আগাছাব মত ষথেষ্ট জন্মায় 
বটে কিন্ত তাহা কেহ্ জংগ্রহ কবে ন!। 

ভুট্টা । ভুট্টা বাঙ্গলায় চাষ হয় না, তবে আজ কাল হিন্দুস্থানী 

লোকের! আমাদেব দেশে হ১*ট1 গাছ লাগাইয়া! থাকে । ইহা! পশ্চিমের "্ভাদই 

ফসল,»--সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আঁবাদ হইয়া থাকে। নওয়াঁলি 
ভাত্র মাস। 

মটর | মটর ছুই প্রকাব। সাদা মটর ও কাল মটর । দই প্রকাধ 
আমাদেব দেশে আবাদ হয় বটে কিন্তু কাল মটব বেশী পবিমীণে চাষ হয়। কাল 
মটরকে “পায়রা মটর” বলিদ্বা থাকে । মটবের ডাল লোকে খুব কম 
খায়, ইহাতে বড়ি ও বেশম হইয়া থাকে। সাঁদা মটব ভাজাতেই বেশী 
খখচ হইয়। পশ্চিমাঞ্চলে সকল স্থানে সাদা মটব পাঁওয়। যাঁয়। নওয়াঁলি 

ফান্তন মাঁস। 

বরবটী | বববটী বাঞ্গলাব মধ্যে অনেক স্থানে কিছু কিছু আবাদ হয়, 
তবে নদীয়া জেলায় কিছু বেশী পবিমীণে আমদানি হয়। তাছাড়া বর্ধফারে 
লুপ লাইনের রাঁজমহল, পাকুড়, ধুলিয়ান, ভাগলপুর, দেওঘব প্রভৃতি স্থানে 
যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হ্য় এবং পঁশ্চমেরও স্থানে স্থানে পাওষা যায়। 
নওয়ালি পৌষ মাস। | 

৯৪ 



১, | মহাজল-সঙগ.। 
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টি পাননি শসা লিড ৯ পালি সিল হরি পো লি তাস 2৯ বি পতি ৪ উন সিসি ০০৯০০৩১ 
॥ 

। 
1 । 

বত তৈল, গুড় ও তামাক প্রভৃতির বিবরণ! 

' স্বৃভ । ত্বত ছুই প্রকার যথা ঃ--ভয়স! দ্বত ও গাওয়া দ্বৃত। তথ্যে 
গাওয়া ত্বতই সুস্বাদু এবং সাগন্ধ। ইহার মূল্য বেশী বলিয়৷ এবং পরিমাণে বেশী 
পাওয়া যায় না বলিক্ন! সকলে থাইতে পায় না। ভয়সা ঘ্বত বাজারে যথেষ্ট 

পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে । ইহা কানাস্তার! ও মট্ুকি করিয়া আমদানি হইয়া 
থাকে ) তবে আজ কাল নৌকায় চালান উঠিমা যাওয়াতে, মট্কির ঘ্বত আমদানি 
খুব কম হইয়া থাকে। এক রকমের জিনিস,_কিস্তু মটুকিতে ভর্তি হইকা 
'আলিলেই মন করা ৫১:৬২ টাক! বাটায় বিক্রয় হইবে। মট্কির নামে দর 
বাড়িয়া থাকে। মট্কির ম্বত মুনের জেলার খাগাড়িয়া, খুটিয়া, জকরপুর, 
বিষণগুর,' তেঘ্ডা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে । এখন বেলিয়া 

' হইতে ছদেলা মটকী নামে এক প্রকার মট্কি কলিকাঁতার বাজারে বিক্রয় হইয়া 
থাকে। পুণিয়। জেলার: নাথপুর, সাহ্বেগপ্ত হইতে এবং সমস্তিপুর হইত বড় 
বড় মট্কি আসিয়া! থাকে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ছোট ছোট গব্য 
ঘুতের মট্কী আমদানি হইঙ্স। থাকে । জিনিস খুব সুস্বাদু, এরূপ মট্কীর ঘ্বত 
ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না । _ 

গুরী লাইনে অনেক স্থানে স্বত পাওয়া বায়, তন্মধ্যে কোকনদ, ওয়ালটেয়ার ও 

গণ্ট যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে রং খুব ফরস! এবং জিনিসও 
তাল, কিন্তু তথায় চর্ধিব বেশী মিশ্রিত হইয়া থাকে-_কলিকাতার বাঞজারে প্রচুর 
আমর্দানি হইয়! থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গাওয়। ঘ্বভ কিছু পাওয়া যায় বটে কিন্ত 
তেমন স্বন্বাহ ও সদশন্ধ নহে। আমাদের দেশে গাওয়া! ঘ্ৃত বেশ সুস্বাহ ও 

সাগন্ধ। সর্াপেক্ষা চন্্রফোণার গাওয়া ঘ্বৃত খুব উত্ৃষ্ট বলিয়া বাজারে অন্তানঠ 
স্বত জপেক্ষা খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রদ হইয়া! থাকে। কলিকাতার বাজারে চক্ষি 
গ্রভৃতি দিবা স্বতের ভয়ানক তেল হইয়াছে সেইজগ্য গৃহস্থলোকে পয়স| দিক ভাল 
সত খাইতে পায় মা । .তাহার উপর বিলাত ও আমেরিকা হইতে 1171 ০% 



পঞ্চ বিভাগ । ৬৭ 
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বা 810০1 ০11 শমুম অয়েল” নামক একপ্রকার খনিজ তৈল জার্ানী হইতে 

আমদানি হইয়াছিল; উহার দূর ৯০২১৫১২২ টাক! পর্যস্ত মন এবং রং সাদা ও 
একটু লালী আছে, গদ্ধ কিছুই নাই, কাজেই সকল প্রকার তৈল ও ত্বতে বেশ 
ফেট, দেওয়া চলে। অনেকে ত ফেট. করিয়া বেশ হৃপরস! রোজগার করিতে 
ছিলেন; ঝুদ্ধের সময় হইতে স্তুম অয়েল আমদানি বন্ধ হইয়াছে বলিয়। অন্ত 
তৈল ভেজাল দ্বিতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল মোকামে ঘ্বত পাওয়া যায়, 
তাহার একটা মোটামুটা তালিকা! দিলাম। মহাজনেরা নিজের সুবিধামত 
সেই সকল যোকাম স্থান হইতে আনাইতে পাঁরেন। 

উৎকৃষ্ট ঘুতের মোকাম । 

থুরআজার *্রী মার্কা”, এটোয়া। যশবস্তনগর, হাতরস, আলীগড়, সাগর, বান্দ।, 
খাগাড়িয়া, মুঙ্গের, জকরপুর, বিষণপুর, তেঘ ডাখুঁটিয়। চজ্জরকোণ!, সেকোয়াবাদ, 

চান্দাউসি, জস্র!। 

নরম হর মোকাম ০ চিলি 

কাট্নি, ও়াইয়, কানপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, বক্সার, ভাগলপুর, 
নয়া্দা ওয়ারসালিগঞ্জ, গয়!, বেলিয়!, পামারগঞ্জ, হরিহরগঞ্জ, গারোয়!, ডালটনগঞ্জ, 
ডিল্লি, ঝাঁসি, ছাঁপ-রা, গোঁরকপুর, রিবিলগঞ্জ, বেতিয়া, সীতামারি, কটক, 

কৌ, মাক্জরীজ ঘ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, প্রদ্ৃতি। 

টিনি। চিনি ছই প্রকার যথাঃ দেশী ও বিলাতি। আবার দেঈ 
চিনিও ছই প্রকার-_-খেজুরে গুড়ের চিনি ও আকের গুড়ের চিনি। সাধারণতঃ 
খেসুরে «দোলই” বলিয়! থাকে । ইহা নিম্নবঙ্গের নদীয়৷ জেলার শাস্তিপুর, 
কাটোয়া। নৈহাটা প্রস্থৃতি স্থানে বেণী তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং যশ্শোহর জেলায় 
অনেক স্থানে চিনির কাক্খানা আছে তন্মধ্যে কোটটাদপুরই বিখ্যাত। ২৪ 
পরগণায়ও অনেক স্থানে খেল্কুরে চিনির কারখানা আছে। তন্মধ্যে খাটে! 
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গোবরডাঙ্গাতে ত চুর পরিমাণে চিনি তৈস্বারী হইয়। থাকে। ইচ্ষুচিনি সর্বত্রই 
কিছু না কিছু তৈয়াবী হয় -তবে নিম্নবঙ্গে গোববডাঙ্গা ও স্ুকচরে বেশ পরিষ্কীর 
চিনি তৈয়ারী হয়, উহ সাম্সাড়! নামে বিখ্যাত দুই স্থানে একবোরা৷ ও 

দৌঁবর! চিনি প্রস্তুত হইগ্সা কলিকাতায় চালান যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ার- 
সালিগঞ্জ, গয়, বেহার, দ্বাবভাঙ্ক!, লাকড়ি, বেলিয়াজেল, হনুমানগঞ্জ, বরোজ- 
বাজাব, কোপা, সমস্তিপুর, নগিনা, ভীমাধোপুর, গাজীপুব, বেনাবস প্রড়তি স্থানে 

আসল চিনির কারখানা আছে । ৃ 

বিলাতি চিনি জাভা, মবিসান্, চায়না, ম্যাডাগাস্ক! প্রভৃতি স্থান হইতে কলের 
বিট চিনি গ্রচুব পরিমাণে ১ নং ২ নং পেস, দানাদার প্রভৃতি কলিকাতায় 

আমদানি হইয়! দেশী চিনিকে পরাস্ত কবিয়াছে। দেশী চিনি অপেক্ষা মনকব! 

৪২ হইতে ৫২ ১৫৬২ টাঁকা পধ্যস্ত কম বাঁটায় বিক্রয় হইয়া! থাকে । এই চিনিতে 
ময়লা নাই এবং রং বেশ ধপধপে, কীজেই ময়বাদেব কাজেব বেশ সুবিধ। এবং 

পড় তা! কম হয়। গ্হস্তেরা দর কম ও রং ফব্সা বলিয়। ব্যবহার করিয়া থাকে, 

কিন্তু দেশী চিনি অপেক্ষা মিষ্ট অনেক কম এবং খাইতে সেরূপ স্ুত্বাছ নহে? 

এখানকাব সুক্ষ বুদ্ধি মহাজনেব। দেশী চিনিব সহিত প্রতিযোগিতা পৰান্ত হইয়া 

উপরোক্ত ন্লান্তি চিনিকে পেষাই ও গাঁপাক্ট কবিধা! «স্বদেশী” ছাপ, দিয়া 

দেশী কাশির চিনি বলিয়া চালাইতেছে। এই স্বদেশী চিনি এরূপ ভাবে তৈয়াৰ 

হইতেছে, যে সহজে বিলাতি পেযাই বলিয়! চেনা যাঁয় না? কলিকাতায় বাগ- 

বাজাবে &।৫টা এই পেষাই কল হইয়াছে এবং খুব জোবের সহিত কার্ধ্য 
চলিতেছে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষমীসবাই ও গয়াতে, মাড়োয়ারী মহাজনের! 
এক ভয়ানক কারখানা করিয়াছ্ছে এব" এ কাবখানা হইতে মাড়োয়ারী ও 
কচ্ছি মুসলমান মহাজনেবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেব সমস্ত জেলায়, এমন কি-- 
সথদূর পঞ্জাব পর্ধ্ত যথেই পবিমাণে চালান দিয়া বেশ ছুপয়সা বোঁজকাঁব 

করিতেছে । . 

সরিষ। তৈল । আজ কাল চাবিদিকে ইহাব কল হইয়াছে, যাহার 

যেখান হইতে পড় ত হয়, তাহার সেই স্থান হইতে খরিদ করাই সুবিধা, হবে এই 
পর্যন্ত বলিতে পারি, যে কানপুরের তৈল কিছু ভাল হয়। ঘানির তৈল আল 

কাঁল খাট খুব কম পাওয়া যান্গ? | 



পঞ্চম বিভাগ । ১৬৯ 

_ নারিকেল তৈল । নারিকেল তৈল আমাদের দেশে যাহা তৈরী 
হয়, তাহার দ্বারায় ব্যবসা চলে না ) কাজেই বিদেশ জাত তৈলই আমরা থরিদ 
করিয়! থাঁকি। নারিকেল তৈল নানা প্রকার আছে। তন্মধ্যে গ্যালি 

1 তা ছাড়া কোচিন হোয়াইট, চলন কোচিন, কলোঘিয়া। কোচিন, 

দিশি, প্রভৃতি কৰিকাতার বাজারে বারমাস যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 

হইস্ধ। থাকে । 

রেড়িড় তৈল । কলিকাতার সন্গিকটে আলম-বাজার এঁড়েদহ, 

ব্রাহমগর ও সালখিয়! প্রতি স্থানে কল আছে। তা ছাড় ঝঝ1, পাটনা, 

বেনারস, কানপুর, ছাপ.রা, এলাহাবাদ, মানোফ়ারি প্রভৃতি স্থানে কল আছে। 

সর্বাপেক্ষা মানোয়ারীতে রেড়ীর তৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় ও জিনিস 
ভাল। 

কেরোসিন তৈল , কেরোসিন তৈল কুষিয়৷ ও আমেরিকা হইতে যথেষ্ট 

পরিমাণ আমদানি হয়, ইহাই ভাল তৈল। বন্দী হইতেও আজকাল যথেষ্ট তৈল 
আমদানি হইতেছে বটে, কিন্তু জিনিস তত ভাল নহে? কলিকাতা বজ বজে 

ইহার প্রধান আমদানির স্থান এ এবং স্থান হইতে সকল স্থানে চালান গিয়া 

থাকে! তাহ ছাড়া আজকাল গ্রেহাম কোম্পানি, সা ওয়ালেস কোং স্রাপ্ডার্ড 

কোম্পানি, জামা'লংব্রাদার্স ও এসিয়াঁটিক পেট্োলিয়ম্ কোং ভারতের সকল বড় 

বড় স্থানে সব আফিস করিয়া তৈল বিক্রি কক্পিতেছে। উহাদের সহিত 

প্রতিষোৌগিতায় সকলে পরাস্ত ভইয়াছে--কাজেই এই ব্যবসাতে আর তেমন 
লাত নাই। 

গুড়। গুড় ছুই প্রকার --খেজুরে ও ছাচি। থে্জুরে গুড় খেজুর 
গাছের রস হইতে তৈয়ারি হয় এবং ছ'চি গুড় ইক্ষুর রস হইতে তৈয়ারী হয়। 

খেজুয়ে গুড় হুগলী, বন্ধমীন, বীকুড়া, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, পশ্চিমে তৈয়ারী 
হয় না। তন্মধ্যে নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশ-পরগণাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 

যাল্প। সাধারণতঃ থেক্ুরেগুড় নৈহাঁটি, চাকদহ কালীগঞ্জ, যশোহব, গোয়ালন্, 
গোবরভাঙ্গা, মদনপুর, কীচড়াপাড়া, কাটোয়া, শ্াস্তিপুর, রাণাঁঘাট, তারকেশ্বর, 

মেওড়াফুলীর হাট, কোটটাদপুর, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 
হয়| খেজুরে গুড় কার্তিক মাস হইতে আমদানি আরম্ভ হইয়। ফাস্তুন মাস 
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উরি িিসিহলি নিত শিপ কিপার খল ০ 

রধ্স্ত বেশ খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে, তাহার পর গুড়ের আন্ছাদন কমির। 
যায় বলিয়া আর চলে ন|। খেন্ুরে গুড় হইতে দোলো চিনি ও দোবরা 
চিনি,__স্ুকচর, খাঁটরো। গোব্রডাঙ্লা, কোটটাদপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রচুর 

পরিমাঁণে তৈয়ারী হইস্সা থাকে । খেন্জুরে গুড় মাটির লাগরি করিয়। 
আমিদানী হয় | 

ইক্ষুগুড় ভারতের সর্বত্রই তৈয়ারী হয়, তবে নিম্ববঙ্গে যেরূপ নুশ্াহু, 
সদৃগন্ধ ও রংপাট হয়--এরপ আর কুত্রাপি হয় না। পশ্চিমের মধ্যে পচ, 

বাবা, গিধোর, জামুই, ভাগলপুন্ধের নিকট সাগরামপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকটা 
তাল হয়। তাস্ছাড়া ছ্বারভাঙ্গা জেলায় সাক্রি, কাঁপতান্গঞ্জ, রোধড়া 

প্রভৃতি স্থানে মন্দ হয় না? তবে এর সকল গুড় নিয়বঙ্গে আমদানি হয় বটে, 

কিন্ত অনেক কম বাঁটায় বিক্রয় হয়। তাছাড়া নিয়লিখিত স্বানেও যথেষ্ট গুড় 

আমদানি হয় ;--বর্ধমান, ধুলিয়ান, পণাম্বা, নুপ-লাইনের অনেক স্থানে, 
লক্ষমীসরাই, ওয়ারসালিগঞ্জ, নওয়াদী, তিলাইয়া, গয়া, বিটা, দানাপুর, পানা, 
বেহার, পো, গোরকপুর, ছাপরা, সমস্তিপুর প্রভৃতি । দ্বারভাঙ্গা জেলার 

সকল স্থানে, প্রচুর পুরিমাণে গুড় পাওয়া যায়; অঙ্থসন্ধীন করিলে জানিতে 
পারিবেন। 

গুড়কে জমাইয়! গোলাকারে ও চৌক!1 সাইজে এক প্রকরি গুড় তৈয়ারী 
হয়, যাহাকে চাকীগুড়-স্থানতেদে টিমাগুড় বলে। ইহ! আমাদের দেশে 
হয় না, পশ্চিমাঞ্চলে গুড়ের মোৌকামে যথেষ্ট পবিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গে বীরভূম, 

বীকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভৃম প্রভৃতি স্থানের লোকেরা খাইয়া থাকে। এই 
চাকীগুড় বিটা। দানাপুর, গয়াঃ জাহানাবাদ দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি গুড়ের স্থান 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মান্্রীজ, বোমাই ও পাঞ্জাবে পধ্যস্ত চালান যায়। ইক্ষুগুড় 
হইতেও যথেই পরিমাণে চিনি তৈয়ারী হয়। ইহা কার্তিক মাস হইতে নূতন 
আমঘানি হইয়! বাঁরমাস বাজারে আমদানী হয়! ইহা! প্রায়ই টিনে করির! 
আমদানি ছইয়। থাকে--কাজেই কেরোসিনের একটু গন্ধ থাকিয়া যায়; 
বাঙ্কানার লোকে সেইঙ্ন্ত পছন্দ করে না। ূ 

তামাক । তামাক নিম্বঙ্গে তেমন চাষ হয় না; তবে ক্কধকের! 
২৯*টা, গাছ রোপণ করে। ইহা কৌচবেহার। রঙ্গপূর, জলপাইগুড়ি পুর্ণিয় 
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ও ঘারভাঙা জেলায় দিব রিবা চর তাঁমাক রে গাছ- 

'তামাকের বিষয়ই এখানে লেখা হইতেছে । দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে যেরূপ জাতের 

তামাক হয়,--পুণিয়! প্রভৃতি স্থানে সেরূপ হয় না। তবে পুণ্য প্রভৃতি 
স্কানের তামাক সুগন্ধ ও তলপ (কড়া ) আছে ; কাজেই এই তামাক নিয়বঙ্গে 
চলন বেশী । পশ্চিমাঞ্চলে দ্বারতাঙ্গার তামাকই বেশী চলে। 

পুণিয়৷ প্রস্থৃতি জেলার বিবরণ । 

সাধারণতঃ মতিহারী, সৈয্দপুর, দিনাজপুর, মোগলহাট, জলপাইগুড়ি, 
কাউনিয়া প্রভৃতি--ও আসাম পর্যন্ত সকল হাটে তামাক আমদানি হয়। 
এ সকল তামাকের নাম 18__ 

১। বিশপাত, ২। পাকা, ৩। পুলো, ৪। রংপুরে, ৫। মতিহার, 

মতিহার ছুই প্রকার, যথা £--রংপুরে মতিহার, ও পৃরিয়ার মতিহার। আবার 
মতিহার ছুই প্রকার গড় ও ফাঁড়ি, ৬। বিলাতি) ৭। মতি) ৮1 হিংলি, 

৯। চওড়াঁপাতা, ১০! বল প্রভৃতি । 

রংপুর গ্েলার বিবরণ । 

রংপুর জেলায় পুলো, বিশপাত, চওড়াপাতা। মতিহার প্রভৃতি ভোমার 

নিলফামারি, দরোয়ানী, বাঁজগঞ্জের হাট প্রভৃতি স্থানে বথেই পাওয়া যায়। 

তাহা! ছাড়! বিশপাত তামাক--ঘোড়ামারা, কাউনিয়া, ভোটমারী, ভোমেরহাটি, 
সৈল্নদপুর, মোগলহাট প্রভৃতি স্থানে যথেই পরিমাণে পাওয়া যায়। 

পুর্ণিয়া জেলার গম্ভব্যভাঙ্গার় মতিহার ও গাছ তামাক উৎকৃষ্ট হয়। 

হিংলি--তামাকের রাঙ্গা অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট তামাক । এই তামাক, খাটরে! 
গোবরডার্গা, চাকদহ, কুমলে (চাঁকদহের নিকট ও ক্রোশ দুরে ) নাদনখাট 
প্রস্ৃতি স্থানে থেষ্ট আমদানি হয়। তামাকের কার্ধয করিতে হইলে &ঁ সকল 
স্থানে একবার তাল: করিয়। দেখিয়া আসিতে হয়। এঁ সকল হাটের বিভিন্ন 



১১২ মহা ন-লখ। । 
ষ 

সবি ক সি পলা পা 

প্রকার ওজন, ঢল্ত! প্রভৃতি আছে। ইহা ঘরে বসিয়া পত্র লিখিয়া আনান 
উচিত নহে--নওয়ালির সময় যাওয়। কর্তব্য | | 

ঘ্বারভাঙ্গা জেলায় নিয়ালখিত স্থানে তামাক আমদানি হয়। 

দল্সিংসরাই, তেব ড়া. বাছুয়ার, সাপুর-পাঁটোরি, হাসল দেওবিরা, উজিয়ার 
পুর ওয়াইনি, চোলি, লিলেট, মোঝ্াফরঃপুর, মতিহারী, সমস্তিপুর, ঝন্বারপুর, 

নিশ্মালি, ঢাকি, হাজীপুর, ভাপটিয়াই প্রতৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তামাক 
পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল স্থানের পল্লিগ্রামের ভিতর গিয়! খরিদ করিতে 
পারিলে, খুব সুবিধা দূরে পাঁওয়া যায় এবং বলন (বেশী ) যথেষ্ট হয়। এ সকল 
স্থানে ষে কয় প্রকার তামাক উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম, যথা - মুড়ন, দোজী, 
ফেড়ী, বুয়া, রিটা, বিলাতিও কানাইয়! প্রভৃতি । তন্তধ্যে মুড়ন বা শির্ষা 

তামাক সর্বোৎকষ্ট এবং খুব কড়া। বিলাতি তামাকও তদ্রপ ; ধাকী কয় 

প্রকার নরম জিনিস। সুড়ন বা শির্ষা তামাক ঢোলিকুটা, সাপুর পাঁটাঁরি, 
বাছুয়ার প্রভৃতি স্থানে এবং নীলখেতের মাল খুব ভাল হয়, উপরোক্ত এ সকল 
তামাক মোকাম, বাড়ঃ লক্্মীসরাই, গয়া. বেহার, পাটন! প্রভৃতি স্কানে যথেষ্ট 
আমদানি হইয়। থাকে । 

তামাকের নওয়ালি মাঘ মাস হইতে আরম্ত হইয়া বৈশাখ মাস পর্যযস্ত বেশ 

জোর আমদানি হইয়া! থাকে। অতএব ফাস্ভন মাসের প্রারস্ত হইতে তামাকের 
মোঁকামে যাওয়া কর্তব্য । 

তামাকের ব্যবসা থুব ভাল ব্যবসা এবং লাভও বেশ মোটা । মনকরা ১২ 
টাকার নীচে নহে, সময়ে সময়ে ছুই টাকা তিন টাক! পর্য্যন্ত হয়। নওয়াঁলির 

সময় হাতে-ছেতেছডে স্ুবিধা-দরে খরিদ করিতে হয়। 
মাখ। তামাক । মাথ! তামাক দকল দেশেই তৈম্নারী হয় বটে ? কিন্তু 

গয়া, বিষুর্পুর, 'আনর্পুর, লক্ষ, রেনারস, দীষ্টি প্রসতির স্থানের নাম-ডাঁক 

আছে। এ সকল স্থাদ হইতে তামাকওয়ালারা ভাল খাদ্বিরা আনাইয়! ঘেল দিয়া 
তৈয়ারী 'করে। ' পাটনাতেও তামাকের থাদ্ধিরা মথেষ্ট পাওয়া যান । মাথাতামাক 
সম্থন্ধে'আমার লিখিত প্ব্যবসায়ের কূটতদ্ব” নামক পুণ্তকে দেখুন? 



মসলা প্রসভৃতি। 
হলুদ ! হলুদ আমার্দের দেশে যেরূপ চাষ হয়, তাহাতে ব্যবসা 

চলে নাঁ_কাজেই মোকাম হইতে আনাইতে হয়। হলুদ্দ পাবনারই 
উতরুষ্ট। পাবনা জেলার কোরং, মছলাকন্দর এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় যথেষ্ট 

হলুদ পাওয়! যায় ; তা? ছাড়া হলুদ কলিকাতা৷ এবং স্থানীয় সহরের বাজার হইতে 
খরিদ কর! কর্তব্য। 

ধনে। ধনে অনেক প্রকার আছে, যথা--দেশি গড়ে, গড়ে কুষ্টিয়া, 

আওয়াইপুর, কানপুরে, পাটনাই প্রভৃতি । তন্মধ্যে দেশী ধনেই সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট। ইহা যশোহর, ফরিদপুর, ডামুরদা, মুলকাতগঞ্জ, মাদারিপুর প্রভৃতি 
স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যাকস। পশ্চিমে দ্বারতাঙ্গা জেলার অনেক স্থানে পাওয়া 

যায়। তবে সকল প্রকারই জিনিস পাটনা ও কলিকাঁতার বাজারে আমদানি 
হইয়া থাকে । 

কালজির। | কালজিরা ছুই প্রকার ১ পশ্চিমে ও পূর্যের জিনিয়। 

পশ্চিমাঞ্চলে পাটনা, সাসারাম, মুঙ্গের জেলার কয়েকস্থানে ও দ্বারভাঙ্গ! জেলার 
কয়েকস্থানে আমদানি হইয়া থাকে । দেশী জিনিস, ধনিয়ার দেশী মৌকাম 

হইতে আমদানি হইয়া! থাকে । 

লঙ্ক। 1 কলিকাতার বাজারে এবং স্থানীয় বড় বড় সহরে নানাপ্রকাঁর 

লঙ্কার আমদানি হইয়া! থাকে। তা" ছাড়া মোকামের বিবরণে লঙ্কা 
সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাইবেন। লঙ্কা সিঙ্গাপুর, মান্জ্রাজ, কটক, চট্টগ্রাম, 
পাটনা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়1 যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোকামা) 
দলসিংসরাই, লক্ষ্মীসরাই, ভাগলপুর, মুঙ্ষের, খাগাড়িয়া, বারুণীজংসন, তেঘড়া, 

রোবড়া, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, হাঁতরস, খুঁটির, বাড়, মোকামা মতিহারী, 

বেতিয়া, সামো, পরিহার! (মুঙ্গের" জেলার মধ্যে ) প্রভৃতি স্থানে লঙ্কা আমদানি 

হইয়! থাকে । লঙ্কা মাঘ মাদ হইতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যাস্ত বেশ জোর 
আমদানি থাকে । 

মৌরী । যৌরী সাধারণতঃ চার প্রক|র; বথা :_ লিঙ্গাপুরী, চি 
ফরাক্কাবাদী ও চেনপুরী। তন্মধ্যে বোস্বাই জিনিলই ভাল, কিন্ত চেনপুরীর 

১৫. 



১১৪ সরা | 
বল রইস চাপল তে? ৫ সি সর্প ৯ পা নাই লািলী ঈি পাতি চি রিনি, পি বসল কবি 

গন্ধ বেশ ভাল হয়। ইহা বকৃসর, সাসারাম, ওজাবাজার, পানা প্রভৃতি স্থান 
হইতে আমদানি হইয়া থাকে। 

তেজপাত1। তেজপাতা ছুই প্রকার,আ'চিকাটা ও ফুলচুর; 

তন্মধ্যে ফুলচুরই ভাল জিনিস। ইহ উ্টগ্রাম ও সিলেট, হইতে আমদানি 
হইয়া! থাকে । 

সবপারি। সুপারি সাধারণতঃ তিন প্রকার £__জাহাজি, অমূতপুর 
ও দিশি। জাহাজি সুপারি বোম্বাই হইতে আসে । দিশি সুপারি সর্বাপেক্ষ। 

ভাল। ইহা সাবাজপুরেই উৎকৃষ্ট ; তবে পাতারহাট, কাণ্তিকপুর ও রাইপুর 
প্রভৃতি স্থান হইতেও আমর্দানি হইয়া থাকে । দিশি সুপারি চারি প্রকার ; 

ষথা--চিকৃণ, গড়, মাঝারি ও মগাই । 

বঞএর। খএর জনকপুরীই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । তা' ছাড়া পেগ, 

তেলা-খএর, সিঙ্গাপুরের বাক্সের খএর কলিকাতার বাঞ্জারে যথেষ্ট পরিমাণে 

আমদানি হইয়। থাকে । 

, ধুনা। ধুনা অনেক প্রকার আছে; ষথা,-_নাগপুরী, হাজী, 
সিঙ্গাপুরী, দেশী প্রভৃতি । ইহাঁও কলিকাতার বাজারে সব রকম আমদানি 
হইক্সা। থাকে । 

গোল-মরিচ । গোল-মরিচ কয়েক প্রকারের আমদানি আছে ; 
যথা £--রাবিন, শ্ঠামকালা১ আড়কাল!, বড় ও ছোট। ইহাও কলিকাতার 

বাজারে যথেষ্ঠ আমদানি হইয়া! থাকে । 
+ 

মপল। জানদ সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য । 

সমস্ত মসলা! জিনিসের বিবরণ এখানে দেওয়! অনাবন্তক বিবেচনা! করিলাম। 

কারণ এ সকল জিনিস নাকো! ব্যবসারীরা কলিকাতার আমড়াতলায় 

আমদানি করিয়৷ থাকে । উহা! এক প্রকার উহাদের একচেটিয়া ব্যবসা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। অতএব মসলা প্রভৃতি খরিদ করিতে হইলে বোশ্বাই, 
কলিকাতা ও পাটনার বাজারে খরিদ কর! কর্তব্য। তবে কতকগুলি জিনিষ 

মোকাম হইতে খরিদ করিতে পারিলে পড়তা স্থবিধা হয়। বিশেষ বিব্রণ 



| পঞ্চম বিভাগ । ৃ্ ১১৫ 
স্টারস নাস ৯ ৯ সবি সিল নাতি লি সস কা পস্পা্ি া্স্পসপস ি পসপীপকানি িপিসিপাসিলি আপি লস দার তত 

আমার কৃত “বাণিজ্য দ্রব্যের এতিহাসিক তত্ব” এবং “মোকামের বাণিজ্য-তত্ব” 

নামক পুস্তকে অনেক তত্ব পাইবেন । 

বস্্ ও পরিচ্ছদ ৷ 

বন্্র ছুই প্রকারের হইয়। থাকে ; যথা--১। কুতিবন্ত্র; ২। পশমী 
বা রেশম-নি্দিত নানা রকমের বন্ত্র। প্রথমে স্থৃতি বজেধ বিষয় 

লিখিতেছি । 

সৃতিবস্ত্র-_হুতিবন্্র দুই প্রকার,-_দেশী ও বিলাতী। 
দেশী বস্ত্র হাতের দ্রেশী তাতে তৈয়ারী হইয়া থাকে । ইহা সাধারণতঃ 

বিলাতী হুতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে । পুর্ব্বে দেশী চরকায় সুতা প্রস্তত হইত, 

এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । হাতের তাতেব বস্ত্রের পাট ভাল হয় ও মজবুত 
হয তরে বিলাত্তি অপেক্ষা দাম অনেক বেশী। দেশী হুক বস্ত্র ৮২ টাকা. 

হইতে ৪০২ টাকা পধ্যন্ত জোড়া পাওয়া যায়। দেশী বস্ত্র সাধারণতঃ সিমলা, 
ফরাসডাঙ্গ! ঢাকা, শান্তিপুর গ্রভৃতি স্থানেরই বিখ্যাত; তা”? ছাড়া অনেকা, 
গগ্ডগ্রামেও তৈয়ারী হইয়! হাটে বিক্রয় হয়.। সেই সকল বস্ত্রকে “হেটে! দেশী” 
বলে--ইহার দাম সন্তা। ঢাঁক! ও শাস্তিপুরে খুব উৎকবষ্ট সুক্ষ ধৃতি হয়; 
& সকল স্থক্্ম ধুতি আফগানিস্বান, আমেরিকা, ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতি 

স্থানে চালান 'গরিয়৷ থাকে । দেশী বস্ত্র ছাঁড়া দেশী ছিটও অনেক স্থানে প্রস্তত 
হইন্সা থাকে । 

বিলাতি বস্ত্র ও ছিট. এবং গৃহস্থের যাবতীয় আবগ্তকীয় বন্ত্রাদি যথেষ্ট 

পরিমাণে বাজারে আমদানি হইয়! দেশী বজ্জের বাজার একেবারে মাটা 

করিয়াছে । বঙ্গভঙ্গের পূর্বে ভারতে নাগপুর, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি 
স্থানে কএকটা কলে মোটা কাপড় হইত; কিন্তু এ সকল বন্্র মোটা বলিয়া 
সাধারণে সহজে ব্যবহার করিতেন না। বঙ্গভঙ্গের পরে সকলেই দেশী মিলের 

ধুতি ব্যবহার করাঁতে ভারতের নানাস্ানে নূতন নুত্তন কলকারখান| বসিয়াছে 



ক | নহীজন-সখা ॥ 

এবং বেশ শ শু ঘি, কাপড়, ছিট, চাদর, গাম্ছা প্রসতি তৈয়ারী হই যথেষ্ট 
পরিমাণে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। এ সকল বস্ত্র অধিকাংশ কলের বিলাতি 

কুতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমরা “বঙ্গলঙ্মী কটন মিলের” 
নাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিয়বঙ্গের মধ্যে এই একটী কল 

দেশীয় মূলধনে পরিচালিত হইতেছে,_ইহার স্ৃতা পর্যযত্ত ্র কলে প্র্স্ত 
হইতেছে,--তবে কাপড় একটু মোটা হয় কিন্তু কাপড় সর্বাপেক্ষা মজবুত 

বেশী। বস্ত্রাদি খরিদ করিতে হইলে সাধারণতঃ কলিকাতার বাজার হইতে 
থরিদ করাই ধর্তব্য ।-বেশী পরিমীণে লইতে হইলে কল হইতেও 
পাওয়া যায়। 

পশনি বস্ত্র--পশমি বন্ত্র নানা প্রকার আছে, তন্মধ্যে কষেকটা উল্লেখ- 
যোগ্য ; যথা--তসর, গরদ, আসামের এগ) মুরশিদাবাদের শিক্ক, বেনারসের 

শিক্ষক, সাটান, পণ্ুদিগের লোমনিন্মিত নানাপ্রকার পশমী কাপড়, গ্রস্ৃতি 
অনেক প্রকার পশমি-বন্ত্র তৈয়ারী হইয়া থাকে । ইহাও ছুই প্রকার ; 
দেশী ও বিলাতী। বিদেশ হইতেও নান! রকমের ৪ সকল কাপড়, জাঁমার 
কাপড়, আমদানি হইয়া থাকে) কিন্তু অধিকাংশ জিনিসই ভেজাল । 
পাট, শোন, গাছের স্থৃতা প্রত্ভৃতি দিয়! তৈয়ারী হয়, তবে রং ভাল ও দেখিতে 

চটক। আছে বলিয়। এবং দাম সম্তা বলিয়! বিক্রয় বেশী হইয়৷ থাকে । দেশী 

পশমি কাপড় আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে এবং খুব আদর 
বাঁড়িয়াছে ; এমন কি? অনেক ইংরাজ নরনারী আদরের সহিত ব্যবহার 

করিতেছেন । মুরশিদাবাদের শিক্ষ, বেনারসের সিক্ষ, কানপুরের মিলের 

কাপড়, ধারোয়ালের কাপড়, অমুতসহর ও লুধিয়ানার কাপড়ঙ বিষুপুরে 

কাপড় প্রস্কৃতি বেশ জোরের সহিত চলিতেছে । ইহা ভারতের একটী 

গৌরবের কথা । 

তৈয়ারী পোষা ক--তৈয়ারী পোষাকের দোকান বেশ চলে, একটী 
লোকের বেশ পোষা । কলিকাতার মধ্যে চেখলার হাটে ও হাবড়ার 

হাটে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয়। হাটবার দিন যাইতে হয়) তা? 
ছাড়া অপেক্ষান্কত ভাল ছাট কাট লইতে হইলে চীদৃনির চকে পাওয়া 
যায়। 
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স্এলাসিপসিটিপরী সরা াছি লিপি লোহিত সির সিল সির দিশা ছি এ ক ৩ রসি পাস 

কম্বল---কথঘল ভেড়ার লোৌমে তৈষগাী হয়। _ শতকাবে যথেষ্ট পরিমাণে 
বিক্রয় হইয়া থাকে; অন্ত সময়ে তত হয় না। সকল স্থানের কম্বল অপেক্ষা 
ভাগলপুরের জেলের কম্বল. বেশ ভাল হয়--যেন জামান পালিশ কর! জিনিস। 
তা' ছাড়া নিয়লিখিত স্থানে কম্বল যথেষ্ঠ পাওয়া যায় :-_ 

ভাঁগলপুর, ধুলিয়ানের নিকট আরংগাবাদ ও নিম্তিতা, মুঙ্গের, গয়!, 

পাঁটনা, বেনারস, মৃজাপুর, কাণপুর, এলাহাবাদ, আগরা, দিল্লি, পঞ্জাব, 

দ্বারভাঙ্গা, সমন্তিপুর, বেলিয়া, নেপাল, গাঁজিপুর, ধারোয়াল প্রভৃতি উত্তর- 

পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে পাওয়া যার়। কম্বল সাদা ও কাল ছুই 

প্রকার রংই হইয়। | থাকে, তকে বুননের সময় মধ্যে মধ্যে লাল রংএর নক্সাও 

থাকে । 

পতরঞ্চি ও গাল্চে--সতরঞ্চি ও গাল্চে নিরবে তৈয়ারী হয় না, 
ইহ1 উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটা স্থানে তৈয়ারী হইয়া থাকে । সর্বাপেক্ষা 

জেলের তৈয়ারী সতরঞ্চি ও গালুচে খুব "মজবুত ও ভাল হয়। নিয়লিখিত 
স্থানে তৈয়ারী হইয়। থাকে £-- | 

বাকীপুর, বক্সার, বেনারস, কাঁণপুর, আগয়|, আলীগড়, ঝান্সি, মিরাট, 
নাগপুর, কটক, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি । 

বিদেশে হইতেও নানাপ্রকার কম দামের জিনিস, তৈয়ারী হইয়া 
এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে । এ সকল জিনিষ কিন্তু, তত 
ভাঁল নয়। ৰ 

০ স্কাইপি 

পিতল কানারের বাসন। 

মন্কুরি কম পড়িবে বলিয়া, মফঃন্থল হইতে তৈয়ারী হইয়া সহরের বাজারে 
চালান বায়। বিশেষতঃ জোড়াসাকোতে সর্বরকম পিতল কাঁসারের বান 

পাওয়া যায়, তবে কারখানা হইতে বইলে, পড়ত অনেক কম পড়ে। 
নিষ্নলিধিত স্থানে তৈয়ারী হয় :_. - 
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কি হাদিস কাস শিপ) ছিলো সির শর সরস সর্ উিরা সি লীিলা অন রা সলাত পা ভাসি লাস টন পা পি পিপি ৬ 

বরুড়া,  বিষুপুর,  বেলেতোর, বাশবেড়িয়, রাণীগঞ্জ, মেদিনীপুর জেলায় 
খড়ার ও রাঁমজীবনপুর গ্রাম, মিজপুর, কটক, বেনাঁরস, খাগড়া, গয়, দিল্লী, 

ফায়জাবাদি প্রভৃতি স্থানে ইহার কারথানা আছে। বিশেষ বিবরণ আমার 
লিখিত “মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব” এবং “বানিজ্য দ্রব্যের খ্রতিহাসিক” তথ্ব নামক 

পুস্তকদয়ে দেখুন ? 

্ ডি কি সি ধর রঃ 
মিঃ ন ১ চি রর রং 

পা2৪ 
2৩১ 
। ৮ ৫]: ০5 
। 

রি 9৮ স্রগন্ধি জিনিন। 
১ স্টির্ী অত পা গোপালজল, ফুলেন তৈল প্রভৃতির স্টাঁয় সুগন্ধি জিনিস 

পৃথিবীতে আর কোথাও নাই বলিলে অততাক্তি হয় না। বিদেশ হইতে 

এল্কোহল ঘটিত নানা! রকমেব সুগন্ধ জিনিস আমদানি হইতেছে বটে, কিন্ত 
ভারতজাঁতি জিনিসের মত নহে? তবে কালমাহাস্ম্যে লোকের বিলাতি 

জিনিসের উপর ঝেশক বেশী পড়িয়াছে। 

এখানে কয়েক প্রকার বাঁজার-চলন গন্ধদ্রব্যের নাম দিলাম ; যথা-- 

গোঁলাঁপ, জুঁই, বেল, মতিয়া, কেওড়া, খস্থস্, চম্পক, আতর, জাফরান, 

চন্দন, অন্বর, মন্ক, 'অন্বর, নেবু। মিডি, ওলদাউলি, আগর, পলাদি, হেনা, 

ওলহেনা, চামেলি, মব্সাঁলি, মেহেদি, বকুল, সেফালিক।, প্রভৃতি । 

উপরোক্ত সমস্ত জিনিসের আতর ও তৈল প্রস্তত হয়। আদসল জিনিস 

কিনিতে হইলে আসল যায়গা হইতে আনাইতে হয়। নানাজাতীয় পুষ্পের 
আতর, তৈল, গোলাপ-জল নিয়লিখিত মৌকামে উৎকৃষ্ট পাওয়া যায় ;-- 

গাঁজিপুর, জোনপুরও কনৌজ। এই “সকল স্গা হইতে আনাইলে ব্যবসা 
বেশ চলে । 

নাজনিন চি রিদধানন লিগা বাজী 

জোনপুরের তৈলই ভাল হয় । . কনৌজে সর্বাপেক্ষা ভাল জিনিস পাওয়! যায়। 
খাদ কনৌজে আর তত ফুলের চাঁষ হয় না, এখন বারমানি হইতে মাল তৈয়ারী 
হইয়া কনোজে যাঁয়। জলেশ্বর রোড ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল দুরে বারমানি. 



পঞ্চম টি ১১৯ 

গ্রাম) এখানে অপর্যাণ্ পরিষাণে ফুলের চাষ হইয়া থাঁকে। শ্রীপঞ্চমীর 

দিন হইতে কারখানার কার্য আরম্ভ হইয়! চৈতরমাস পর্যন্ত থাকে । শেষে 
সমস্ত মাল কনৌজে চলিয়া যায়। 

আতর তিন প্রকারের জন্মায় ;--১। রু,২। চন্দন তৈলের আত্বর 

এবং ৩। বেলু জমীনের আতর । 

রু'আসল জিনিস, ইহ! প্ররুত ফুলের সারভাগ। সচরাচর আতরের 

দোকানে বা ফেবিওয়ালার কাছে রু পাওয়া যার না। ইহা ১*২-১৫৭ নাঁং 
৮০৯ টাকা পধ্যন্ত তোলায় বিক্রয় হয়। . খাঁটা চন্দনের তৈলের মণ ৪০২ নাং 

৬*২1 এ চন্দনের তৈলে যে ফুল চোয়ান হয়, সেই ফুলের আতর তাহাতে 

প্রস্তুত হয় এবং সেই জিনিস বাঁজারে আতর বলিয়া বিক্রয় হয়, ইহা 1০১1%, 
॥* আনা তোলায় কনৌজে বিক্রয় হয়। বেলুজমীন কেরাসিন তৈল সংযোগে 
প্রস্তুত হয়। ইহার দূর ১৮২--২৭* টাকা মণ! প্র বেলুজমীনে যে আতর প্রস্তুত 
হয় ৪০ টাক সের। বাজারে কম দরের আতর ইহাকেই বলে। 

এখন দোকানদারের কারচুপির কথা খুঁলয়। লিখিতেছি। যাহাদের 
বড় সাতরের দোকান আছে, তাহার! কিছু কিছু রু আতর রাখে। আর 

যাহাদদের কেবল শিশি বোতলের ভড়ংএ দৌকান সাজান আছে ও যাহার! 

ফেরি করে, তাহার] কেবল চন্দনের আতর ও বেলজুমীনের আতর বিক্রন্ 

করে। ॥* হইতে ১২ টাঁকা তোলা যাহা! বিক্রয় হয়, তাহ! বেলুজমীনের 
জিনিস, আর ২ হইতে ৪২ টাকা দরে যাহা বিক্রয় হয় তাহা চন্দনের আতর । 
তৰে আতর-ওয়ালার, নিকট রুএর বোলচাল খুব আছে। রু জিনিস অনেকে 

জানে না এবং সহজে চিনিতে পারে না। কতকটা আভাস এখানে দিতেছি। 

বেলু আতর হ'তে মাখিয়! মুছিয়া ফেণিলে কিছুই গন্ধ থাকে না । চন্দনের 
আতর মুছিয়া ফেলিলে কেবল চন্দনের গন্ধ ২১ দিবস থাকে । আর রুএর 

আতর একবার লাগাইলে, ধত কেন মুছিয়া ফেলা হউক না--৫1৭ দিন ঠিক 
গন্ধ থাকিবে। যদ্রি আসল জিনিস লইতে চান--তবে কনৌজ হইতে 

আনানই ন্মুবিধা।. তাহার! বড় মহাজন--সহজে ঠকায় না। বিশেষ নামধাম 
কনৌজে দেখুন ? 



১২৪ . মহাজন"সখ] ! 
চাক ০ 

পি মিলা কপিল 

নর্বরকম দিনিমের মোটামুটী বিবরণ । 

পাট ও শন.। পাট অনেক প্রকারের আছে, তম্মধ্যে যে কয় 

প্রকার বাজার-চলন, তাহারই নাম এখানে দিলাম._পাহাঁড়ি, বিদ্যামু্ূর ও 

ধধলমুভুর। ইহার সাইজ, বর্ণ ও আশ দেখিয়। লইতে হয়। সর্বাপেক্ষা যে 

“পাট লম্বায় বড়, তাহাই উচ্চদরে বিক্রয় হয় এবং ইহাই প্রথম নম্বরের জিনিস। 

এইরূপ মহাঁজনেরা ৪টী সাইজ করিয়। বিক্রয় করিয়া থাকেন,_-১ নং, ২ নং, 

ওনং ও ৪ নং? কলওয়ালারা ও কলিকাতার ইংরাজ বণিকেরাই ইহার 

প্রধান খরিদ্দার, ইহীরাই &ঁ চার প্রকার সাইজ করিয়াছেন। সাধারণতঃ 

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পাঁটকে ১ নং বলে, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের পাকে ২ নং 

বলে, এবং দেশওয়াল অর্থাৎ তারকেস্বর অঞ্চলের, হুগলি জেলার, বর্ধমান 

জেলার, হাওড়া জেলার, মেদিনীপুর জেলার, ২৪ পরগণ জেলার এবং বেঙ্গল 

সেপ্টণল রেলওয়ের ষ্টেসনের মাল প্রতৃতিকেও ৩ নং'বলে। পচা রিজেকটেড, 

পাঁটকে & নং বলে। 

পাট পশ্চিমার্চলে খুব কম চাষ হয়। দেওঘর, জামতাড়া, টি 

শিমুলতলা, ঝাবঁ। ও ভাগলপুর প্রৃতি স্থানে কিছু পাওয়া যায়। পাট হাওড়া, 

হুগলি, বর্ধমান এবং পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া মায়। 

ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া গড়ে, 

বলিয়। বাহুল্যভয়ে আর বেশী লিখিলাম না। পাটের ছারা দড়ি, স্থতা, চট. 
প্রভৃতি প্রপ্তত হইগ্না থাকে এবং বিলাতে সর্বপ্রকার বস্ত্রের সহিত ফেট, দিয়া 

তৈয়ারী করিয়া থাকে, দেইজন্ত বিলাতি বস্ত্র খুব সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, 

এবং কম মজবুত হয় । ইহার নওয়ালি ভাদ্র মাস হইতে আন্ত হইয়া! নাগাইদ 

মীঘ মাল তক্ বেশ চলে। 

পাটের পরে! খড় শর পরীক্া। বিশেষভাবে হাতে কলমে পাট ন৷ 

চিনিয়। পাটের ব্যবসা! করা উচিত নহে । গাঁটের মধ্যে কৃষকের! অনেক 

প্রকার জুয়াচুরি করে। ইহার বাজারও বোঝা! খুব শক্ত । হয়, ও বেশ মোটা 
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সত সি এশিত পক কী লালিত লস জি জানি, এ সিক । ভাির্ ৪৯ ৮ 

টাকা ৪ 1 লাভ ভ হর? একেবারে বসায় দিয়া | যায়। এ জিনিস ইবরেজ 

ব্ণিকদের হাতে বিক্রয় করিতে হয়, তাহারা কখন কি চালে বাজার রাখে: 
বোঝা ভাব? নুতন ব্যবসায়ী যেন পাটের কারবার প্রথমে না করেন। 
তবে পাইকারী করিলে ক্ষতি নাই? যেমন কিনিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করা 

ঢাই। হাতে কলমের কাজ ব্লির|, পাটের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লেখা 
'আবগ্তক মনে কধিলাম না| 

শোন্ নিননবঙ্গের অনেক স্থলেই চাষ হইয়! থাকে এবং উত্তব-পশ্চিমাঞচলে 

ঝাঝ1, ভাঁগলপুব, ওয়াবসালিগঞ্জ, সেখ পুর, নওয়াদ। ও ন্হৌবে যথেষ্ট পরিমাণে 

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাগলপুরেব দিনিসই ভাল, বেহায়ে গ্রঢুর পরিমাণে 

শোন্ পাওয়া যায় বটে? কিন্ত জিনিস ভাল নহে । 

বণ | লবশ অনেক প্রকার আাছে, যথা কলের লবণ অর্থাৎ 

ব্লাতি লবণ যাহা জাহাজে আসে, সৈন্ধবলবণ, খীড়ি-লবণ, বিট-লবণ, 

সামুদ্র ও সৌব্চল, প্রভৃতি । শেষোক্ত তিনটা লবণ ওষ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

ইহার খবচ বেথা নাই, “কাজেই বিশেষ বিববণ দেওরা অনাবশ্তক নে 
কবিলাম। 

বিলাতি লবণ নানাপ্রক।র আছে, যথা-- পোষাঁই, পাঞ্গ।, হাম্বার্গ, কর্কচ, 
বোনা প্রভৃতি। ইহা কলিকাতাব শাল্কিয়াতে ও হাটখোলাতে যথেষ্ট 

পরিমাণে পাওয়া যাঁ্।  সৈম্ধবলনণ মধ্য-প্রদেশের সম্বর হুদে গুস্তত হুইয়। 

নানা স্থানে টালান হয়, --পাঁটনা, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়! 

বাঁয়। খাঁড়ি লবণ জববীতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহ। দ্বারভাঙ্গ! 

জেলাতে উৎপন্ন হয় এবং সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গ।, মতিহারী ও পাটন প্রভৃতি 

স্থানে আমদাঁনি হইয়া বিক্রয় হইয়। থাঁকে। 

কয়লা । কমল! ছুই প্রকাব, যথা ইপাথুরে কয়লা ও & জানি 
কাটের কয়ল1। পাথুরে কয়লা এখন সকল স্থানে চলন হইয়াছে, কাজেই, 

উহার বিক্রিও বেণী হইয়াছে। ইহা রাণীগঞ্জ, আসানসোল, মানভূম, সিংভূম, 

হাজারিবাগ, গিরিডি এবং গ্রাওকর্ড লাইনেব ছুইধারে, আসামে, পঞ্জাবে, 

মধ্য-প্র্দেশের কএকস্থানে বথেষ্ট পরিমাণে  পাওয়। যায়। কয়লার ব্যবসা, 
করিতে হইলে, অগ্রে এ সকল স্থানে একবার ঘুরিয়া না আপিলে, অভিজ্ঞতা 

চট এড 

৬ 
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হয় না, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জিনিস কি কি কাজের উপযোগী, কোন্ক লিয়ারীতে 

কোন্ খার্দের কয়ল! ভাল, কে কি রকম লোক, গরভৃতি বেশ করিয়৷ জানিয়। 

আসিতে হয়। কাজেই এন্লে বিশদভাবে লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 
কলেবর বৃদ্ধি হয়। | | 

নারিকেল । নারিকেলের বাবসা মন নহে। ভাদ্র মাস হে 

নারিকেল সংগ্রহ করিতে হস্ত, তাহার পর জমা করিয়া অন্তত্রে চালান দিয়! 

বিক্রয় কবিতে হয়। বদ্ধমানের পশ্চিমে নারিকেল ভাল হয় না । ইহা! হুগলি, 

চন্দননগর, সেওড়াফুলি, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, জাজপুর, কটক, বালেশ্বর, 

কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । এ সকল মাল লইয়া 

পশ্চিমের দ্রিকে চালান দিলে বেশ ছ্ু'পয্নসা লাভি হয়। পশ্চিমে কারিক মাসে 

শুরুপক্ষে ষঠীৰ দিন একটী পর্ব হইয়া থাঁকে, যাহাকে এ অঞ্চলের লোক 
ছট২পবব বণে। এ ছট-পববে খুব নারিকেল বিক্রি হয়। নারিকেল সমুদ্রের 

নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাঁওয়! যায় সেইজন্য জাহাঁজে করিয়! অনেক 

দ্বীপ হইতে নারিকেল আমদানি হয়। 

নারিকেলের খোলে ভকা প্রস্তুত হয়। এই হুকার খোল উলুবেড়িয়!। 
জাজ পুব, কটক, বালেশ্বর গ্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়! থকে । 

নারিকেল হইতে নারিকেল দভভি প্রস্তত হইয়া থাকে। ইহ! আমাদের 

দেশে হয় না। ইহা দ্বীপপুঞ্ধ এবং & সকল স্থান হইতে কলিকাতা যথেষ্ট 

আমদানী হইয়। থাকে । ০ 

মৎস্য | মত্ত আজকাল একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
পুর্বের মৎস্যের ব্যবস| শীচজাতি ধীবর, ছুলে, বাগদি প্রভৃতি করিত। এখন 
আর সে. দিন নাই। এখন যাহাতে ছ,পয়পা রোজগাঁর হইবে, সেই ব্যবসা 
সকল জাতিতে করিবে। কাঁজেই অনেক ত্রাঙ্ষণ-সস্তান এই কাধ্য করিয়া! 

বেশ ছা'পয়দা রোজকার করিতেছেন। ইহা কম পুজিতে কাঁজ চলে--এবং 

লাভ বেশী হয়। মণকর! ১২২৬ ৩২ এমন কি ৪৯ পর্যন্ত লাভ হয়? 

কাজেই অনেক ইংরাজী খিক্ষিত (সোণার চশমাঁধারী ) বাবুরাও এ কা্ধয 

করিতেছেন । কাঁজট! বাস্তবিক নীচ লোকেরই পোঁধায়? ছাড়া কাজ 

ভদ্রলোকের পোষায় না, তাই অনেকে লোকসান দিয়! গাকেন। তবে হাতে 
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হেতেরে করতে পারিলে অর্থ।ৎ একজন খরিদ করিয়া পাঠাইবে এবং একজন 

বিক্রি করিবে-এরূপভাবে কাজ চালাইলে বেশ লাভ হয়। আর ধীহারা আড়তে 

তুলিয়া বিক্রি করেন, তাহাদের মাল নক্ড়ী-ছক্ড়াতে বিক্রি হয়। এখন মব্স্ত 

কোর ধায় কোথায় পাওয়| যায়, তাহার পরিচয় দিভৈছি ১ 

ডায়মও-হারপারে, বাদ্দাবনে বারাপাতের দিকে, ঘশোহব জেলায়, গোয়।লন্দে, 

ঢাকার, কাটোয়।, শাপ্তিপুরে ও নদীয়। জেলায়; পশ্চিমাঞ্চলে - সুলতান্গঞ্জ, 

বাজমহল, ভাগলপুব, মুঙ্গের, খাগাড়িরা, মজফঃবপুর, সমস্তিপুর, লক্মীরাইএব 

নিকট মনকথা স্রেসনে, মোকাম।, বাড়, ধক্সার দিঘাঘ।ট প্রভৃতি স্থানে । 

রীতিমত মতস্যের ব্যবসা করিতে হইলে, এ সকল স্থানে নদী, গঙ্গা বা 

বড়দিখি বা বীধের জলকর বন্দবস্ত করিয়! লইতে হয়, তাঁহ। হইলে বেশ লাভ 

হয়। মৎগ্ত শীতকালে চালান দেওয়াই সুবিধাজনক, কাঁবণ দেশীস্তর হইতে 

আনিতে হইলে সহজে পচিয়! যায়। আঁধারণতঃ এ সমন্ত স্থান হইতে ডি 

চালান যায়, তবে সেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচু'ড়া, হুগলি, মেমারি, 
বৈচি, দেবীপুর, বদ্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর, ধনবাদ, ঝরিয়া, 

কাঁতরাসগড়ঃ সীতারা মপুর, মধুর দেওঘর, শিমুলতলা, জামতাঁড়া প্রভৃতি 

স্থানেও বেশ উচ্চ্রে বিক্রয় হইয়া থাকে । অনেক ব্যক্তি & সকল স্থানে 

মৎস্যের কাধ্য করিয়। বেশ ছ'পয়ন! লাভ করিয়। থাকেন । 

গাল] । গাল! ছুই প্রকার, কীচা ও পাকা । পাঁক। গালা এ কাচ। 

গালা হইতে তৈয়ারী কবিয়া লইতে হয়। যেখানে কীচ1 গালার কাজ আছে» 

টানা পাকা গালা তৈ়ারী করিবব কারখানা আছে। পাকা গাল। নানা 

রকমের আছে। ইহ! বীরভূম বীকুড়ী, মানভূম, নাঁগপুর, হাজাবিবাগ, চক্রধরপুর, 

মুরশিদাবাঁদ, ভাগলপুর, প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া ঘায়। এ সকল 
স্থানে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ও অনেক ইংরাজ কোম্পাণীর কারখানা আছে। 

গাঁলার কাধ্য করিতে হইলে কোঁন কারখানার এক বতদর শিক্ষা করিয়া কার্ধ্য 

করিতে হয়। হটাৎ কেহ যেন কার্ষা না করেন, কারণ ইহ! বুঝাইবার লছে? 
খৈল। তৈলাক্ত বীজ মীত্রই পেযাই করিলে খৈল হইয়া 

থাকে ।* বাজারে 'সচরাচর যে সরল খৈলের চলন আছে তাহাই এখানে 

লিখিতেছি। | 
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কী শপ স্পা ও পাস খাস এমএসসি পল সা সপ সানউাসা 

সরিষ।র খৈল ।--সরিষার খৈল গরুতে খাবার জন্ত এবংজমীতে সার 
বিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে । ইহতে রাইসরিষা, শ্বেতিসরিঘ!, লুটনি, 
কাঁজুলি, তৌড়া, মান, তিল, শোরগৌজা, মহুয়াবীজ, হুড়ছড়বীজ, পোল্তবানা, 
তিসি, চীনাবাদাম প্রভৃতি দিয়! পিষিয়। থাকে । বিশুদ্ধ সরিষার খৈল আক্তকাল' 

গাওয়া যায় ন। বলিলেই হয়। 
সরিষার খৈল ছুই প্রকার, যথা ৪--থানির ও কলের। ঘানির খৈল যথেষ্ট 

পরিমাণে পাওয়া যায় না, কলের খেল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়] যায়। ভারতের 

এখন সর্বত্রই কল হইয়াছে, যাহাদের সেখানে কর্মস্থল, তাহাদেব চতুম্পার্খব্তী 
কল হইতে খরিদ করাই সুবিধা? এই খৈল একমাস হইয়! গেলে রং লাল 

হইয়া মাল খারাপ হইয়া যাইবে, অতএব দোঁকানে কাটুতি অনুসারে খরিধ 

কর! কর্তব্য । 

ব্রেড়ির খেল ।- রেড়ির খৈল কেবল ভমীতে দিবার জন্য ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । সাধারণত: ইহ! আ|লুব জমীতে দেওয়া হয়, কাঁজেই ভাদ্র মাগ 
হইতে ইহার বিক্রী আরম্ত হইয়া কান্তিক মাস পধ্যন্ত বেশ বিক্রী €লে। 

এ কাঁজেও বেশ মোটা লাভ হয়। নওয়ালির অময় কিনিয়া বাদী রাখিতে 

পারিলে বেশ দু'পর়সা লাভ হর। ইহার কাঁটতি কলিকাতা, সেওড়াফুণির হটি, 

ওারকেশ্বর, মলিককাঁসিমেব হাট, মগরা, বৈচি, মেখারি, দেবীপুর, নৈহাটী, 

ব্যারাকপুর, শ্টামনগর, শিবন্বান, নাদনঘাটা, শান্তিপুরঃ শ্রীপুব, কাটোয়া, 

কাপনা, বদ্ধম[ন, মেদ্দিনীপুব, ভাওড়া, প্রভৃতি স্বানে। রেড়ির খৈল কপিকাতার 

বাক্তারে' বথে্ট পাওয়া যায়, তাহ] ছাড়া বেনাঁরস, পাটনা, ঝাঝ1, কাণপুর, 

পচান্বা, 'এলাহাবাঁদ, মনোয়ারী, দ্বারভাঙ্গা, সাকুরি, ছাপরা, নিজ পুর প্রভৃতি 

স্থানেও যথেষ্ট পাওনা থার। 

অ:লু--আলু নানী প্রকার আছে, যথা £-গোল আলু বা বিলাি 

আলু; রাঙ্গা আলু, সকরকন্দ আলু খানফানু, চুবড়ি আলু, সাকআলু, 

প্রশৃতি। তন্মধ্যে গোল আনুই আমাদের নিত্য খাবারের জিনিস, কাজেই 
ইহার ব্যবসাও বেশ চলে। গোপ আপুর চা এখন সর্ধত্রই কমধেশ হইয়া 
থাকে, তথাচ পশ্চিঘাঞ্চল হইতে অনেক পরিমাণে আমাদের দেণেঁ চালান 
আনিকা থাকে । আমাদেগ দেশে আলু কিছু দেরীতে ওঠে, পেইজন্ট নওয়ালির 
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প্রথম হইজে পাটনা, দানাপুর, দিঘাাট, বাকীপুর, গ রা, ওয়ারসালিগ: ঞ্, বাড়, 

মোকামা, জৌনপুব, জামালপুব, ফরকাবাদ, টপ কাল্কা, নৈনিতাল, 
ডেরাডুন, কাটগুদাম, ঘারঞ্জিলিং, ঘুম প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইন্া 

থাকে) এ সমর অনেক মহাজন এঁ সকল স্থানে গিয়া আলুর চালান দিয়! থাকে । ী 
আলুব কাধ্য কাচা কার্য । বেমন লাভ হয়_-তেমনি লোকস"ন দিতে 

হয়_ইহাী কম পৃজিতে টলে। কলিকাতা" ও সেওড়াফুলীর হাটে যথেষ্ট 
পরিমাণে বিক্রয় হয় । নাওয়ালি কাণ্তিক মান হইতে আরম্ত হইয়! চৈত্র 

মাস পরাস্ত টলে। তাহার পর নৈনিতাল আলুর আমদানি হয়। 

নৈনিতাল ঝা পাহাড়ি আনু আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চলে। ইহা! 
নৈনিতাল, কান্কা, শিমল!, জোনপুর, দেবাঁছুন প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় । 

পিয়াজ । পিয়াজ ছই প্রকার £- ছোট ও বড়। এবং রংও ছুই 

প্রকাব--সাঁদা ও লাল। তন্মধ্যে ছোট লাল রংএব পিয়াক্ম খাইতে স্ুস্বাছু 

ও দাম বেশী। আমাদের দেশে ছোট পিরাজের সর্বত্রই চাষ বেশী হইয়া 

থাকে, বড় পিয়াজের চাষ বড় বেশী হয় না। পশ্চিমাঞ্চলে বড় লাল ও সাদা 

রংএর পির়াজের চাষ বেশী হইয়! থাকে, দামও খুব সমতা টাকায় ১॥০ যণ 
পর্যন্ত হয়। আমাদের দেশে পশ্চিমে খোট্টালোক অনেক থাকাতে 

পশ্চিমের বড় পিয়াজ এ দেশে যথেষ্ট আম্দানি হইয়া থাকে। ইহা লক্মীসরাই, 

মুজগের, যৌকামা বাঁড়, বিহাব, দ্রানাপুর, পাটনা, দিঘাঘাট, বাঁকীপুর, গয়া, 

গ্রাভৃতি স্থানে .বথে্ট পরিমাণে পাওয়া যার এবং নিয়বঙ্গে অধিকাংশ স্থানে 

ঘিক্রয় হয়। ইহ! ফান্তুন মাস হইতে আমদানি হইয়| ভাদ্র মাস পথ্যন্ত চলে । 

রঙ্ন | রঙ্গুন নিক্রব্দের সকল স্থানে কিছু কিছু চাৰ হইয়া থাকে, 
কিন্তু তাহাতে খরচ চলে না, কাজেই পশ্চিমাঞ্চল হইতে, অমদানী হইয়া থাকে। 

রম্থুনের বাজারের তেজি মন্দা সহজে বোঝা বায় না, হয়'ত খুব চড়িয়া গেল, 

না হয় খুব মন্দা হইয়া গেল। সাধারণতঃ দ্বারভাঙ্গা, ছাপ-রা, সমস্তিপুর, 
প্রভুতি জেলার ইহার বেশী পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে, এবং এ সকল স্থানের 
বড় ঝড় হাটে এবং লক্ষমীনরাই, মৌকামা, বাড়, পাটনা ও দানাপুর অঞ্চলে 

যথেষ্ট পঁধিমাণে পাওয়। যায়। রন্ুন বৈশাখ মাস হইতে আমদানি আরম্ত 

হইয়া বাঁরমাস আমদানি হয়। 



১২৬ মহাজন-দখা। 
ক দাপট শর প্জগাঞ প। নিবাকজ শী পালে ঈদ শনি সস্তা সিটি পিন ক 

কা্ঠ | কাঠের ব্যবসা বেশ লাভজনক। কাঠ নানাপ্রকার আছে, 
তন্মধ্যে শাল ও সেগুন বাঁজীর চলন জিনিস। শাল কাট নেপাঁলেরই ভাল হইয়! 

থাকে, পুর্বে যথেষ্ট পরিমাণে চালান আসিত, এখন নেপাল গবর্ণমেন্ট আর 
ছাড় দেন না। এখন শাল কাঠ নাগপুব, কটক, মানভূন, সিংভূম, চক্তধরপুব 

প্রভৃতি জেল হইতেই আমদানি হইয়। থাকে । সেগুন কাঠ একমাত্র বন্মাতে 
পাওয়া যায়। তথা হইতে চেরাই হুইন্না কড়ি, ববগা, ততক্তা প্রভৃতি নানা 
প্রকার সাইজের বাঁঙিল বীধিদ্ গ্রীমারযোগে কলিকাতায় নিমতলার ঘাটে 

চালান আইনে, তথা হইতে মহাজন খরিদ করিয়া লইয়! যায়। ক্ুদরি কাঠ 

সুন্নরবন হইতে নৌকা! যোগে আসিয়৷ থাকে । আবলুস, শিশু, সৎসার, চন্দন 

প্রতৃতি হ্ুপ্ম কার্যের জন্য নানাপ্রকার কাঠ আছে। 

চুণ। ছুণ অনেক প্রকার আছে, ষথা-_ঘুটিং, গোঁড়া, পাথর, কলি। 
ঘুটিং নামক কাকর পোড়া ইর়! যে চুণ প্রস্তুত হয় তাহাকে প্ঘুটিং চুণ” বলে। 
ইহা বর্ধমান, বীকুড়া প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থানে পাওয়া যায়। 

নুম্মরবনে বড় বত শামুক পোড়াইয়া যে চুণ তৈয়ারী হয় তাহাকে *ষ্থাড়। চুণ” 
বলে। ইহা এ্র অঞ্চলেই বেশী পাওয়া যায়। পাথরে চুণ সিলেট, কাট্নি, 
সাৎনা, ভরতপুর, মৈহারপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। বিস্থৃক, গুগলি ও 

ছোট ছোট শামুক পোঁড়াইয়া যে চু হয়, তাহাকে কলিচুণ বলে, ইহ সকল 

দেশে তৈয়ারী হইয়া থাকে । 
মাদুর । মার তিন প্রকার আছে যথা ঃ--মছলন্দঃ সপ. ও ম্যাট | 

তন্মধ্যে মছলনই উৎকৃষ্ট জিনিস, সপ. মধ্যম এবং কাটাতে ম্যাট প্রস্তত হইয়া 

থাকে। মাছুর মেদিনীপুর, নারাণয়গড়, কাথি ময়ন1, কেদার প্রত্ৃতি স্থানে 

প্রস্তুত হইয়। থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বালিচক, বুড়াল, রাখ্যাখেলা, 

কসরা সরঙ্গ' প্ররশুরামপুর, বিধুপুর, সাওত|, সিন্দুরমুড়ী, তালদা, সিংপুতর, 

চকলহরী, চাকাই, কুষ্ণপলাশী, খেলন১ রামভদ্রপুর ও লাড়ম। প্রভৃতি স্থানে 

চাঁাদের প্রতিঘরে চাষ হইয়া থাকে। এ সকল স্থানের কৰক ও গৃহস্থের! 
হাঁটে আসিয়া বিক্রয় করিয়া থাঁকে। এই সকল স্থানের মধো শ্রীরামপুর, 

দশগ্রাম, লাঁড়মা ও বেলুকি প্রভৃতির হাটে হাটবার দিনে ৬1? হাজার টাকার 
মাছব আমদানি হইয়া থাকে । পাঁশকুড়াব নিকটব্ত্ী রঘুনাথখাঁড়ী গ্রামের 



পঞ্চম বিভাগ । | ১২৭ 
।... সিলাস্পিশিঘপাি পিএ এটি সি সি পিসি পল দাদি সস সস পিস সস পাপ পল সন ৯৮ ৬৯ পপ উিলসপিত ভিউ পসপস্কি কিসমিস পি সা পা পসপীসি িপ শসর পি পাস্রাসিিাসসিএ সি পপর সিনা 

মছলন্দ মাদুর খুব উৎকষ্ট তৈয়ারী হইয়। থাকে, এমন কি অর্ডার দিলে ৪*. 

হইতে ৪৫. টাকার একখানি মাছুর প্রস্তুত করিয়! দিতে পারে। নানাদেশীর 

মাদুর ব্যবসায়ীগণ এ সকল হাটে গিয়া মাছুর খরিদ্র করিয়া আনিয়া থাকে। 

এখানে, আড়তদারী প্রণালীতে কার্য হয় না। 
তুলা। তুলা সাধারণতঃ তিন প্রকার_-আকদ, কার্পাস ও সিমূল। 

ভন্মধ্যে আকন্দ ভুল! সাধারণতঃ বাবহার হয় না এবং দামও খুব বেশী ইহা 
বিদেশে যথেষ্ট চাপান যাঁয়। বাঁকী ছই প্রকাঁব তুল! আমাদের ব্যবহার 
হইয়া থাকে। সকল রকম তুল] শীতকালেই আমদানি বেশী হইয়! থাকে 
এবং বিদেশে ষথেই পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নিক্ললিখিত স্থানে 

তুলা পাওয়া! যায়-_বোশাই, মান্জ্রীজ, পঞ্জাব, গুজরাট, বেরার, মধ্য-প্রদেশ, 
কাটাবার, পিন্দু, অযোধ্যা, জব্বলপুর, মিরাট, ঞোনপুর, চান্দাউসি, কান 

পুব প্রভৃতি ৮ ূ 
নিদুলতুল। নিক্লিখিত স্থানে পাওয়া যায় £ মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, নৈহাটা, 

হালীসহর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়। যায়। উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে মুঙ্গের, 

ঘারভার্গা প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু পাওয়া যাঁয়। 
পান_পান অনেক প্রকার আছে তন্মধ্যে দেশী ছাছি, মগাই, মিঠা 

প্রতি আছে। পান সাধারণতঃ শ্রীরামপুর বেগমপুর ঘুঘুডাঙ্গার নিকট 

বিড়, সেওড়াফুলীর হাঁট, রিষড়া, তারকেশ্বর লাইনে গোবিন্দপুর নিকটে 

পৈলমপুর, মেদিনীপুর তন প্রতৃতি স্থান দেশী পান যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 

হইয়। থাকে। ছ'ণচি পান--কলিকাতাঁর সনিকটে হুন্দেপাটুলে ও বারুইপুরে 

যথেষ্ট পাওয়। যায়, তাহা ছাড়া এদেশে পানের বাজার টান হইলে মান্দ্রাজ ও 

পর্তিচারী হইছে ও আমদানী হইয়া থাঁকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পানা, 

বেনারস, ওয়ারসালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মগাই পান প্রচুর পরিমাণে গাওয়া 

যায়। লুপ লাইনে-_রাঁমপুরহাট ও সিউড়িতে বথেই্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 

পানের ব্যবসা বেশ লাভজনক ব্যবসা। সচরাচর টাকায় | আন লাভ 
হইয়া থাকে*_এ ব্যবসায় ধার নাই বলিলেই হয়--তবে ভদ্রলোকে সহজে 
এ ব্যবসা&কবিতে লজ্জা! বোধ করে। 

বৈশাখ মাদ হইতে আশ্বিন মাস পর্যাস্ত পাঁন সন্তা থাকে এ সময় 



৯২৬ | মহাঁজন-সথা। | 
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টাকার। 1%০, 1* পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যে সকল, স্থানে পান 

পাওরা যাঁয় এ সকল স্থানে আড়তদ্বার নই, একবার নিজে গিয়া দালালের 

সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া খরিদ করিলে বেশ চলে। পান বাগ্ডিল দরে বিকুর 

হইয়া থাকে। এক পাই -১৬০০ পান। এইরূপ এক বাগ্ডিলে ৬৮৯ পাই 
গান থাকে । ধাহার| পানের ব্যবসা করেন, তাহারাবাণ্ডিলের একটী কোন 

খুলিয়া সহজে গণিয়! লইতে পারেন। বোঝার ভিতর কিরূপ মাল আছে তাহা 
বিশ্বাসের উপর লইতে হয়। 

পাথরের জিনিষ। পাথরের জিনিস সাদা ও কাল ছুই প্রকারের 
আছে। কাল পাথরের জিনিসপত্র মু্গের, গয়া, বালেশ্বর, মঘুবভগ্তা, চাণ্ডিল, 
বাছুগ্রাম নামক স্থানে অনেক কারখানা আছে। সাঁদ| পাথরের জিনিস 

পশ্চিমে আগ্রা ও জর্বপুবের প্রসিদ্ধ? মিজ্জীপুরে বে পাথর পাওয়। যায়, তাহাতে 

শীল, নোড়া, জাত, ইমাবতের থাম, দরজা, কড়ি, বরগা, জানাল, টালি 

প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে । 

পাঠকের প্রতি সানুনয় নিবেদন 
মোটামুটী জিনিষের বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিলাম তাহাই এখানে দিলাম ব্যব- 

সায়্ের সমস্ত জিনিস বিষদ্ভাঁবে লিখিতে হইলে, এই ক্ষুদ্রপুস্তকে স্থান সংকুলান হয় 

না-_অথচ দেখ! যাইভেছে যে বাঙ্গালা ভাবায় এরূপধরণের পুস্তকের একটী বিশেষ 
অভাব রহিয়াছে । সেই অভাব দূর করিবার জন্য আমি স্বতন্ত্র ভাবে “বাণিজ্য 

দ্রব্যের এতিহাসিক তত্ব” নামক একখানি বিবিধ জ্ঞাভবূ বিষয় সম্ব- 
লিত স্ুবৃহত পুস্তক লিখিতেছি। যাহীরা উপরোক্ত পুস্তকের গ্রাহক হইতে 

ইচ্ছা করেন তাহার! পুর্বান্ে আমাকে সংবাদ দিয়া রাখিলে আমি, তাহাদের 
নাম লিখিরা রাখিব এবং পুস্তক প্রকাশ হইলে জাঁনাইব। 

॥ লা 14০১%/ 
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আ৷ 

আঁথেবী--শেষ_চৈত্রমাসেব শেষ। 

আঙ্জাম--সম্পন্ন কবা। 

আঁমল-_অধিকার। 

আমানত--জমা রাখা । 

আসামী--খরিদ্াার বা! গ্রাহক | 

আমদানি_-যে মাল আইসে। 

আড়তদার»্-ষাহারা! কমিশন লইয়া 

| মাল বিক্রয় করে। 

আড়ং--যে স্থান হইতে পণ্য দ্রব্য 

অন্তাত্র নীত হয়। 

আড়ত--পচিজনের মাল যেখানে 

বর্মমশনে বিক্রয় হয়। 

আঁসামীস্লান--যাহারা অগ্রিম টাকা 

লইয়া আড়তে মাল আনয়ন করে। উতর ০৯০৯২ লস 

সর্প সি 

ই 

ইজেব--ইজ|! ও বলে শেষের ঠিক 

অন্ত স্থানে লইয়া যাওয়। | 

একজাই--মৌট, একত্র কবণ। 

এক্বাব-_প্রতিজ্ঞ 

একুন-_মোট। 

এজেন্ট__প্রতিনিধি। 

ও 

ওয়াদা সময় । 

ওয়াকিভ--জ্ঞাত । 

ওরফে- অন্তনাষ । 

ক 

কড়াড়-_নির্দিষ্ট লমস্প মত। 

কিস্তি--দফ1। 
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কৈফিয়ৎ__মস্তব্য। চ 

ককাল-যাহারা মাল ওজন করে। 

কাট বা মাল-__ভুষিমাল। 
চাপাদাব--যাহারা পালাম্ম মান 

চাঁপাইয়! দেয়। 

954 চোঁতা-__খস্ডা। 
কাত--ধাষ্য । 

কুত--অন্ুমান ছু 

কুপা-চামড়াঁব প্র 

কুটায়াল-_যাঁহাদেব কুটী আছে। 

ছট _-সামান্ঠ বাকী? 

ভা 

ব জাবদা--কাচা খাতা । 

খস্ডা__কাচা খাতা । জায়--বিববণ। 

খাতকৃ--যে ব্যক্তি মহাজনেধ নিকট জেব--ইজের দেখ ? 

টাকা কর্জ কক্ে। জীকড়-আঁবস্তক না হইলে 

খটা__যেখানে মাল জমা হয়| ফেরত হইবে । 

খতম - শেষ । 

গ তছপ-ক্ষতি। 

'গশুজবুং- হস্তে । তদ্ি--ভৎসন। 

পন্ত-মাল খরিদ । 

গদী-কাববারেব স্থনি। 

শন্তদার__যে মাল খুরিদ করে। 4288 
দফা--বাব 1২ 

খ 

ঘাট্ভি--কম। 

ঘরমাহা--বেতন। 

দকণ--জঙ্কা | 

্ 
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দত্বব--নিয়ম 

দিগব-- প্রভৃতি । 

দস্তবি--কমিশন। 

দেশওযাল-_সেই দেশেব। 

প্ 

পাইকাব-ব্াপাবী 

ফ 

ফাঁস_-দে জিনিস দবকাঁধী নহে। 

ফলাট--অঙ্ক | 

ফডিয়া_যাহাবা চাষীদিগেব নিকট 

তবি তবকাঁধি খবিদ কন্ধে। 

ফট ক1--9199০9186101. 

বা 

বঃ-কাঁচাব ব্দলে। 

বলন--বেশী । 

বাবদে-দকণ | 

বিঃ-_অমুক কাঘণ, বিমজ্জিত । 

ঝাপাবী- বাহাবা মাল আড় 

জামদাষ্টী কবে। 

বাটা--খ্বচ। 

4 সি পি রা 

পপ জপ না পাপ পপ ৯ পাপ সপ 

পাস পিপি শিপ উপ শপাস াা আপ 

৯ সল পতি শত পিল হন লা পাশা শি পিসির পি লী ছিএপাজ তে ছিলি 

বখেয়।- অবশিষ্ট | 

ববাত--অপবেব জন্য 

ব্যাজ সুদ । 

ন্ 

মখলর্সে-- সর্ব । 

মাবষত্-- হস্তে | 

মুদ্দত-_নিদ্রিষ্উ সময়। 

মেক্দাব-_মৃত। 

মুন্ফা-_লাভ । 

মিতি-_ সময 

মহবৃতৎ-_শুভদিন ॥ 

মোতাবেকৃ--অন্থ্ধাষী | 

মটকী-_মাটীব জালা । 

বব 

বপ্তীন-যে জিনিল চান যায়। 

কজ্--মিজ কব] ॥ 

বাহ খরচ-_গাঁড়িভাঁডা প্রন্ভানসি। 

বেওযা-বাঁৎসবিক আঘ খে 

হিসাৰ । 

বেট--স্াধ 7" 
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রোকা- ক্ষুদ্র পত্র । 

বোকৃ--নগদ। ন্ 

কা * হাল--বর্তমান । 

লহনা__ক্রেতাব নিকট যে টাকা [ হেপাজৎ_-অধীমে বাখা। 

বাকী পড়ে। হাওলাত-_অল্প সময়েব জন্ত টাঁকী 

দেওয়া । 

স হুণ্ডি--ববাঁতি চিঠি । 

সর্ভ--কড়াড়। হালখাতা-নৃতন খাতা। 
সওদা--খবিদ কবা। হিঃ--হিনাব। 

সাক্বাই-_সহি কবা। হাব--দব | 

সওদাগবস্্বণিক। হাঁট--বাজাব। 



অর্ধোপার্জনের সহজ উপায় 

বা 

ন।ন।প্রকার ব্যবসায়ের কুটতত্। 

“মহাজন সখ!” পুক্তক প্রকাশের পর আমার অনেক পাঁঠকবর্ণ আমাকে, 

একজন শিক্ষিত ব্যবসারী মনে করিয়া ব্যবসা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ লইবার 

জন্ত আমাকে এত অধিকসংখ্যা। পত্র লিখিয়াছিলেন যে, সে সকল পত্রের সমস্ত 

বিশদভাবে উত্তব দেওয়া! আমার পক্ষে বিশেষ অস্থৃবিধ! বিবেচনায়, এই পুক্তকখানি 

লিখিয়াছি। আজ পধ্যস্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বার্থীল! ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। 
ব্যবসার এত ঘাত-ঘোত কোন ব্যবসাদার খুলিয়া লেখেন নাই। 

স্বদেশী হুজুগের পর হইতে ব্যবসা সমন্ধে অনেক অর্থোলোলুপ ব্যবসায়ী 

লেখক পাঁচখানা পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সম্কলন করিয়া অনেক পুস্তক ছাঁপাইয়া- 

ছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকে নানাপ্রকার স্গগন্ধি জিনিস তৈস্নারি 
করিবার প্রগ্ালী, জুতার কালী তৈয়ারীর প্রণালী, সাবান, বাণিশ, বাজী, 
মক্ষিং ইন্ক, পেটেন্ট ওঁধধ, লিখিবার কালী ও শিরিস-কাগজ প্রভৃতি তৈয়ারী 
কবিবার প্রণালী যথেষ্ট দেওয়া আছে, যাহা! আজকাল অনেক পঙঞ্জিকাতেও 

দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক ! মনে করিবেন না যে, আমার পুম্তকথানিও 
এ ধরণের? কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে ও কিরূপ পরিশ্রম করিয়! এই পুস্তক 
লিখিয়াছি, 'তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে 
কর্তকগুলি ব্যবসায়ের কুটতত্বঃ অর্থাৎ কি করিয়া অল্প মূলধনে একটু সামগ্তি 
পরিশ্রম রি ও ধৈরধ্য ধরিকা ধীরে বীরে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পার! 
মায় কি করিয়! প্রথমে ক্ষার আরস্ত করিতে হয়, কোথায় কিরূপ ব্যবসা করিলে 



৯.1. 

সুবিধা হইতে পায়ে, কিরূপ ভাবে বাবসা চালাইতে হয়, কি উপায়ে টলিলে ব্যব- 
সায়ের ক্ষতি না হয়, প্রত্যেক ব্যবসার প্রতিবন্ধক কি, কত মূলধন লইয়া! কোন 
ব্যবসা আর্ত কর! যাইতে পারে, প্রভৃতি বিশদভাবে পুজা ুপুজ্খরূরে খুলিয়া লেখা! 
হইয়াছে । যাহার যেমন পুঁজি, তিনি সেইব্বপ পু'জির দ্বার! কিরূপে স্বাধীনভাবে, 
ব্যবষ। করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন, দেই পন্থাই ইহাতে আছে । 
ইহার প্রত্যেক বিষয় যে কতমুলাবান, তাহ! পাঠকবর্গ বিবেচন। কমিবেন। 

পুস্তকখানি ভাল কাগজে ডবল ক্রাউনের ২৬ পেজী আকারে ছা'প!! 
হইয়াছে মূল্য ১৪০ টাক1। 

জনী হিনাব লিখন প্রণালী । 

( বাঙ্গাল! খাত। পত্র লিখিবাঁব চুড়ান্ত পুস্তক ) 

“মহাজন সখা” প্রণেতা শ্রীসভোষ নাথ শেঠ । 

কর্তৃত 

চন্বননগব হইতে লিখিত ও প্রকাশিত । 

যাহারা আমার লিখিত “মহাজন সখা” পাঠ করিয়াছেন । তাহাবা আমাি' 

পৃস্তকেব কদর বৃঝিয়াছেন। ব্যবসা করিতে হইলে বাঙ্গাল] খাতা পত্র কি করিয়া 
খিখিতে হয় ; কিরূপ ভাবে রাখিতে হয় তাঁহ! নিজে ন| জানিলে ব্যবসায়ে উন্নতি 
হয় না। কারণ ব্যবসায়ে দেন! পাওনা, কোন্ জিনিসে কিন্ধপ পড়ত! ব1 পাঁভ হই- 
তেছে, কত মাল মজুত আছে প্রভৃতি নিজে বোঝা দবকার। মন্বীদীগেব উপৰ 
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সম্পূর্ণ নির্ভর' কবিলে, তাহারা আপনীকে বোকা বোঁঝাইবে, তাহা ছাড়া মুহুরী 

দ্রীগকে খাটান যায় না। কথায় ঘলে “কলমের চুরি বিষম চুরি”। যাহার্দেব 

হাতেখাতা থাকে ভাহাবা আপনাকে ফাঁকি দিয়া মোটা টাকা চুরি করিতে পারে। 

সেই জ্ন্ত আমরা এই পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ে বিষদভাবে গ্মাদর্শ দেখাইয়া লিখি- 

লাম। বাঙ্গালা ভাষায় আন্গ পধ্যন্ত এরপ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ক 

নৃতন, কি পুবাতন, কি পাকা ব্যবসাদার, কি পাকা মুহুরী প্রতি দোকানে । * 
একখানি করিয়া পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্তব্য। পস্তকখানি দৌকাঁনে থাকিলে 

সর্বদা কাজে লাগিবৰে এবং দোকানের অন্তান্ত কর্মচারীরা ও শিক্ষা লাভ করিবে। 
ইহার ভাষাখুব সবলও সহজ, সামাস্ঠ বাঙ্গালা লেখা পড়ায় যাহাদের জ্ঞান আছে, 

তাহার! অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে কি কি বিষয় আছে, তাহার 

মোটামুটা স্থচিপন্র দেওয়া হইল । 
প্রথম বিভাগ- জমা খরচ কি করিয়া লিখিতে হয়, কি কি খাতা! রাখা 

দরকার প্রভৃতি ২০ খানি খাতার বিষয় আদর্শ সমেত লেখা আছে। 

তীয় বিভাগ-স*দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক খাতা পত্র কি করিয়া 

রাখিতে হয়, কিরূপে রুজু দিতে হয়, রুজু দিবার হ্ৃতন প্রণালী, সহজ হিসাব 
প্রণালী, মোকামি জনাথরচ লেখা, ঘাৎসরিক লাঁভালাভ ও পাকা রেওয়া 
তৈয়ারী-_- কর্ম্চারীদীগের নিয়মাবলী প্রভৃতি আছে । 

পরিশিষ্ট - নানা প্রকার জিনিষের পরিমানের দিক্বমাবলী, সীক্কার, 
কুলির ও বাজার ওজন কসা, মহাঁজনী গঙ্গাযমুনা কাটৃতি স্ুদদকসা ; দরকসার ও 
মাস মাহিন1, বাৎসরিক সুদকমা ও এক্সচেঞ্জ টেবিল প্রভৃতি আছে। 

প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে এবার অনেক নৃতন বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । কাগজের মূল্য অত্যন্ত তেজ হইলে ও ভাল কাগজে ছাঁপ। 

হইল । মুল্য ১০ টাকা । " 



মোকামের ব।ণিজ্যতত্। 
“মহাজন সখ।” যাহার! পাঠ কবিয়াছেন, নৃতন ব্যবসা ক্ষেত্রে যাহারা অথ' 

ভীর্ণ হইয়াছেন এষং অনেক দিন ধরিরা যাহাবা ব্যবসা করিতেছেন, তাহাঁদেব 

পক্ষে এই পুস্তকথানি বিশেষ উপকার হইবে। এরই পুস্তকে ভারতের গুসির্থ* 

'হুটি, বাজাব বা মোকামের.সঠিক বিববণ অর্থাৎ কোন মোকামে কোন পথ দিয়া 
যাইতে হয়, তথায় কোন কোন জিনিসের কোন সময় আমদানি হয়, কিরূপ 
ভাবে খরিদ ও চালান হয়, আমদানির পরিমাণ কত, কত স্বীকার ওজন, কিরূপ 

ভাবে খরিদ কবিতে হয়--জিনিস কিরূপ হয় ও আড়তদারেব নাম ধাম সহ বিষন্ন 

ভাঁবে লিখিত হইয়াছে । ভাবতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধবণের পুস্তক কোন ভাষায় 

প্রক1শিত হয্ব নাই । পুস্তকখানি ব্যবসাদার মাত্রেই প্রতি দোকানে পঞ্জিকা 

হ্যায় রাখা কর্তব্য। অর্থের কূপণতা ন! করিয়। অগ্ভই এই পুস্তক পঠাইবাব জন্ত 

পত্র লিখুন। কাগজের দুষ্ধুল্য হইলেও ভাল কাগজে পরিষফাঁর কবিয়া ছাঁপা 
হইয়াছে মূল্য ২০ টাকা। 

পুস্তক পাইবার ঠিকান1। 

শ্বীনন্তোষনাথ শেঠ। 
পোঁঃ চন্দননগব, 

বোড় পঞ্চাননতলা ; 

জেল! হুগলী । 
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